. . 2564

าบิ า
ต/ า

นตาบ

ื ตั

นป ิ
ั

ัดต ั

-----------------------------------------------------------------

10 /1 .6 ซ - ถนนต/ า
พื้นที่
ป ะชา ทั้

ื ตั

ั

/ตาบ
ัดต ั

นป ิ
2000

15.00 ตา า ิโ

ด

7,516 น

ชาย

3,651 คน

หญิง

3,865 คน

ต

้ ู ณ ันที่ 23 ธัน า

2563

ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
งค รบร รส่วนต บลควนปรง
ภ ม งตรง จง วดตรง

า ถล บปร มา
. . 2564
ทานปร ธาน ภา

ล มา ิ ภา

ารบริ าร วน าบล วนปริ

. . 2564
1. ถาน าร ลั
1.1
. .2563
1.1.1

30

. .2563

29,642,514.07

1.1.2

8,196,534.81

1.1.3

14,863,066.61

1.1.4
1,244,918.76

23

1.1.5

8

1.2

947,810.34

0.00

2. ารบริ าร บปร มา ในปี บปร มา 2563
1

วันที่ 30 ันยายน พ.ศ.2563

30,878,453.43
ษ

241,660.70
145,077.30
88,652.90
208,066.00
็

็

156,560.00
0.00

ษ

14,687,804.53
15,350,632.00

2

29,274.00

3

27,116,413.16
8,661,303.55
8,822,794.28
6,601,336.23
1,823,169.10
ื

0.00
1,207,810.00

4
5

29,274.00
137,599.00

6
7

0.00
0.00

คาแถลงงบประมาณ
ปร าป บปร มาณ พ.ศ. 2564
ารบริ าร วนตาบล วนปริ
.เมื ตรั .ตรั
รายรับจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภาษี า ร

2,091,034.77

3,155,000.00

647,000.00

มวด าธรรมเนียม าปรับ แล ใบ
นุญาต

308,123.77

633,000.00

334,000.00

มวดรายได้ า ทรัพย ิน

177,370.48

400,000.00

200,000.00

276,086.00

450,000.00

300,000.00

520,830.00

400,000.00

400,000.00

0.00

2,000.00

2,000.00

3,373,445.02

5,040,000.00

1,883,000.00

มวดภาษี ัด รร

23,052,424.67

23,808,000.00

25,762,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23,052,424.67

23,808,000.00

25,762,000.00

มวดเ ิน ุด นุนทั่วไป

17,128,817.00

20,000,000.00

20,042,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

17,128,817.00

20,000,000.00

20,042,000.00

รวม

43,554,686.69

48,848,000.00

47,687,000.00

มวดรายได้ า าธารณูปโภ แล าร
พาณิชย
มวดรายได้เบ็ดเตล็ด
มวดรายได้ า ทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2564
ิ
2562
งบกลาง

2563

2564

9,720,986.05

11,036,410.00

12,118,181.00

งบบุคลากร

11,491,700.91

14,358,646.00

15,463,332.00

งบดา นินงาน

9,040,895.77

11,395,930.00

12,031,587.00

งบลงทุน

6,193,031.83

8,767,200.00

6,152,900.00

งบ งินอุดหนุน

2,588,776.91

2,295,825.00

1,921,000.00

39,035,391.47

47,854,011.00

47,687,000.00

39,035,391.47

47,854,011.00

47,687,000.00

ว
ว

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบลควนปริง
อาเภอเมืองตรัง จัง วัดตรัง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริ าร ่วนตาบลควนปริง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

15,123,498

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

346,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

6,433,650

แผนงาน าธารณ ุข

1,316,600

แผนงาน ังคม งเคราะ

110,000

แผนงานเค ะและชุมชน

9,761,771

แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชุมชน

299,600

แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1,167,500

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

10,000

แผนงานการพาณิชย

1,000,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

12,118,181
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

47,687,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารส่วนตาบลควนปริง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารสวนตาบล พ.ศ.2537 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ
.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตาบลควนปริง และ
โดยอนุมัติของนายอาเภอเมืองตรัง
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจานวนรวมทังสิน 47,687,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 47,687,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

15,123,498

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

346,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

6,433,650

แผนงานสาธารณสุข

1,316,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์

110,000

แผนงานเคหะและชุมชน

9,761,771

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

299,600

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1,167,500

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

10,000

แผนงานการพาณิชย์

1,000,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

12,118,181
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

47,687,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี
งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตาบลควนปริงปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตาบล
ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตาบลควนปริงมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

ลงนาม ..................................................
นายทักษิณ รักจริง
ตาแหนง นายกองค์การบริหารสวนตาบลควนปริง
อนุมัติ

ลงนาม ..................................................
นายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล
ตาแหนง นายอาเภอเมืองตรัง

วนที่พมพ : 23/12/2563 14:48:41

น้ : 1/3

รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2564
งค รบร ร วนต บลควนปรง
ภ มื งตรง จง วดตรง

ปี 2560
หมวดภาษีอากร
ภ ษีที่ดนแล ่งปลู ร้ ง
ภ ษีโรง รื นแล ที่ดน
ภ ษีบ รุงท้ งที่
ภ ษีป้ ย
รรงน ีแ น
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นียมใบ นุญ ตปร บ จ ร พ
ค ธรรม นียม ี่ยว บ รปร บ จ รน มน ชื พลง
ค ธรรม นียม ี่ยว บใบ นุญ ต รข ย ุร
ค ธรรม นียม ี่ยว บใบ นุญ ต รพนน
ค ธรรม นียม ี่ยว บ รควบคุม ค ร
ค ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย
ค ธรรม นียม จดขย มูลฝ ย
ค ธรรม นียม ื่น ๆ
ค ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ
ค ปรบ รผด ญญ

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00
2,250,689.17
14,935.50
146,117.00
3,097.89
2,414,839.56

0.00
2,170,748.84
26,096.00
155,321.00
0.00
2,352,165.84

0.00
1,850,762.17
20,199.00
220,073.60
0.00
2,091,034.77

100,000.00
2,800,000.00
30,000.00
220,000.00
5,000.00
3,155,000.00

300.00
-100.00
-100.00
10.00
0.00

%
%
%
%
%

400,000.00
0.00
0.00
242,000.00
5,000.00
647,000.00

0.00
0.00
0.00
1,116.00
16,785.86
660.00
282,040.00
1,010.00
3,300.00
127,967.00

19,500.00
2,800.00
0.00
1,242.00
31,028.70
1,630.00
187,904.00
640.00
2,000.00
90,873.00

5,250.00
0.00
1,775.10
0.00
4,707.25
1,130.00
181,040.00
990.00
3,400.00
99,001.00

30,000.00
0.00
0.00
2,000.00
25,000.00
2,000.00
500,000.00
10,000.00
5,000.00
50,000.00

-80.00
0.00
100.00
0.00
-80.00
0.00
-60.00
-90.00
-20.00
100.00

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

6,000.00
0.00
2,000.00
2,000.00
5,000.00
2,000.00
200,000.00
1,000.00
4,000.00
100,000.00

วนที่พมพ : 23/12/2563 14:48:41

ค ปรบ ื่น ๆ
ค ใบ นุญ ต ี่ยว บ รควบคุม ค ร
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บีย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ร ยได้จ ธ รณูปโภคแล รพ ณชย
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค ข ยแบบแปลน
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
ค ข ยท ดตล ดทรพย น
รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีแล ค ธรรม นียมรถยนต
ภ ษีมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษีมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้
ภ ษีธุร จ ฉพ
ภ ษี ุร
ภ ษี รรพ มต

น้ : 2/3

ปี 2560
6,635.40
880.00
440,394.26

รายรับจริง
ปี 2561
18,532.91
900.00
357,050.61

ประมาณการ
ปี 2563
ยอดต่าง (%)
7,000.00
42.86 %
2,000.00
0.00 %
633,000.00

ปี 2562
10,050.42
780.00
308,123.77

570,606.07
570,606.07

310,187.69
310,187.69

177,370.48
177,370.48

400,000.00
400,000.00

-50.00 %

200,000.00
200,000.00

275,322.00
275,322.00

263,892.00
263,892.00

276,086.00
276,086.00

450,000.00
450,000.00

-33.33 %

300,000.00
300,000.00

207,500.00
76,700.00
284,200.00

278,500.00
176,036.40
454,536.40

332,000.00
188,830.00
520,830.00

250,000.00
150,000.00
400,000.00

-20.00 %
33.33 %

200,000.00
200,000.00
400,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2,000.00
2,000.00

0.00 %

2,000.00
2,000.00

577,198.17
3,156,982.70
6,199,872.56
121,315.57
647,279.49
1,608,444.27

528,282.81
9,366,372.43
3,288,381.21
91,873.79
0.00
6,148,220.32

519,557.61
9,710,043.92
3,062,850.87
82,795.88
0.00
6,605,151.49

500,000.00
7,500,000.00
7,500,000.00
135,000.00
0.00
5,500,000.00

40.00
42.41
-51.47
-32.59
0.00
32.09

%
%
%
%
%
%

ปี 2564
10,000.00
2,000.00
334,000.00

700,000.00
10,681,000.00
3,640,000.00
91,000.00
0.00
7,265,000.00

วนที่พมพ : 23/12/2563 14:48:41

ค ภ ค ลวงแร
ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม
ค ธรรม นียมจดท บียน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยที่ดน
ค ธรรม นียมแล ค ใช้น บ ด ล
ภ ษีจด รร ื่นๆ
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ุด นุนท่วไป รบด นน รต ม น จ น้ ที่แล
ภ ร จถ ยโ น ลื ท
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

น้ : 3/3

ปี 2560
90,345.27
50,200.64

รายรับจริง
ปี 2561
62,261.64
48,051.14

ประมาณการ
ปี 2563
ยอดต่าง (%)
70,000.00
4.29 %
50,000.00
28.00 %

ปี 2562
67,076.74
58,355.16

2,740,534.00

2,137,540.00

2,943,773.00

2,500,000.00

29.60 %

3,240,000.00

1,000.00
2,049.40
15,195,222.07

7,141.00
1,658.70
21,679,783.04

2,820.00
0.00
23,052,424.67

3,000.00
50,000.00
23,808,000.00

0.00 %
-90.00 %

3,000.00
5,000.00
25,762,000.00

15,563,919.00

15,595,375.00

17,128,817.00

20,000,000.00

0.21 %

20,042,000.00

15,563,919.00
34,744,502.96

15,595,375.00
41,012,990.58

17,128,817.00
43,554,686.69

20,000,000.00
48,848,000.00

ปี 2564
73,000.00
64,000.00

20,042,000.00
47,687,000.00

วันที่พิมพ : 23/12/2563 14:50:30

น้า : 1/5

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประ าป บประมาณ พ.ศ. 2564
ารบริ าร วนตาบล วนปริ
.เมื ตรั
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

.ตรั

47,687,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภาษีที่ดินและ ิ่ ปลู ร้า

รวม

647,000 บาท

านวน

400,000 บาท

านวน

242,000 บาท

านวน

5,000 บาท

รวม

334,000 บาท

านวน

6,000 บาท

านวน

2,000 บาท

านวน

2,000 บาท

- ดั เ ็บ า เ ้า า าร ิ่ ปลู ร้า ที่ต้ ชาระภาษีที่ดินและ
ิ่ ปลู ร้า ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ ิ่ ปลู ร้า พ.ศ. 2562
ภาษีป้าย
- ัดเ ็บ า เ ้า ป้ายที่ต้ ชาระภาษีป้าย
ตาม พ.ร.บ.ภาษีป้าย
ตั้ รับไว้ ู วารายรับ ริ ป บประมาณ 2562
า รรั น ีแ น
- ัดเ ็บ า า า รรั น ีแ น บ . ัดเ ็บแล้ว ัด รรใ ้ บต.
ตั้ ไว้รับเทา ับประมาณ ารรายรับป บประมาณ 2563
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
าธรรมเนียมใบ นุญาตประ บ ิ าร พั
- ัดเ ็บ า ผู้ประ บ าร พั ตาม พ.ร.บ. พั พ.ศ. 2558 ที่
ต้ ชาระ าธรรมเนียมใบ นุญาตประ บ ิ าร พั และใบ
นุญาตผู้ ัด าร พั และ ื่น ๆ
ตั้ รับไว้ ู วารายรับ ริ ป บประมาณ 2562
าธรรมเนียมเ ี่ยว ับใบ นุญาต าร าย ุรา
-ได้รับ ัด รร าธรรมเนียมเ ี่ยว ับใบ นุญาต าร าย ุราใน
ั วัดตรั
ตั้ รับไว้ ู วารายรับ ริ ป บประมาณ 2562
าธรรมเนียมเ ี่ยว ับใบ นุญาต ารพนัน
-ได้รับ ัด รร าธรรมเนียมเ ี่ยว ับใบ นุญาต
ารพนันใน ั วัดตรั
ตั้ รับไว้เทา ับประมาณ ารรายรับป บประมาณ 2563
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าธรรมเนียมเ ี่ยว ับ าร วบ ุม า าร
- ัดเ ็บ า ารตรว แบบ าร ร้า ที่ประชาชนยื่น
ร้า า าร
ตั้ รับไว้ ู วารายรับ ริ ป บประมาณ 2562

านวน

5,000 บาท

านวน

2,000 บาท

านวน

200,000 บาท

านวน

1,000 บาท

านวน

4,000 บาท

านวน

100,000 บาท

านวน

10,000 บาท

านวน

2,000 บาท

นุญาต

าธรรมเนียมเ ี่ยว ับทะเบียนพาณิชย
- ดั เ ็บ า ผู้ประ บ าร ิ ารร้าน ้าที่ต้ ชาระ าธรรมเนียม
ดทะเบียนพาณิชย
ตั้ รับไว้ ู วารายรับ ริ ป บประมาณ 2562
าธรรมเนียม า ัด ยะมูลฝ ย
- ดั เ ็บ า เ ้า า ารบ้านเรื น/ที่ ยู าศัย และผู้ประ บ
ิ าร ร้าน ้าที่ต้ ชาระ าธรรมเนียม า ัด ยะมูลฝ ย
ตั้ รับไว้ ู วารายรับ ริ ป บประมาณ 2562
าธรรมเนียม ื่น ๆ
- ัดเ ็บ าธรรมเนียม ่นื ๆ า ผู้ ใช้บริ าร
ตั้ รับไว้ ู วารายรับ ริ ป บประมาณ 2562
าปรับผู้ ระทาผิด ฎ มาย รา รทา บ
-ได้รับ า ถานีตารว ภูธร าเภ เมื ตรั เปน าปรับผู้ ระทา
ผิด ฎ มาย รา รทา บ แล้วนา ใ ้ บต.
ตั้ รับไว้ ู วารายรับ ริ ป บประมาณ 2562
าปรับ ารผิด ัญญา
- ัดเ ็บ า าปรับ ารผิด ัญญา ้า ที่เ ิน า นดระยะเวลา
ตั้ รับไว้ ู วารายรับ ริ ป บประมาณ 2562
าปรับ ื่น ๆ
- ดั เ ็บ า ารยื่นแบบแ ด ราย ารภาษีที่ดินและ ิ่ ปลู
ร้า ภาษีป้าย เ ิน วาที่ ฎ มาย า นด
ตั้ รับไว้เทา ับรายรับ ริ ป บประมาณ 2562
าใบ นุญาตเ ี่ยว ับ าร วบ ุม า าร
- ัดเ ็บ า ผู้มา นุญาตปลู ร้า า าร ดัดแปล
และรื้ ถ น
ตั้ รับไว้เทา ับประมาณ ารรายรรับป บประมาณ 2563
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รวม

200,000 บาท

านวน

200,000 บาท

รวม

300,000 บาท

านวน

300,000 บาท

รวม

400,000 บาท

านวน

200,000 บาท

านวน

200,000 บาท

รวม

2,000 บาท

านวน

2,000 บาท

-ได้รับด เบี้ยเ ินฝา ธนา าร
ตั้ รับไว้ ู วารายรับ ริ ป บประมาณ 2562
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้ า าธารณูปโภ และ ารพาณิชย
- ัดเ ็บ า า าธารณูปโภ และ ารพาณิชย
ตั้ รับไว้ ู วารายรับ ริ ป บประมาณ 2562
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
า ายแบบแปลน
-ได้รับ า า ายแบบแปลน
บต. า าร ัดซื้ ัด ้า ด้วย
ระบบ ิเล็ ทร นิ ฯลฯ
ตั้ รับไว้ต่า วาประมาณ ารรายรับป บประมาณ 2563
รายได้เบ็ดเตล็ด ื่นๆ
-ได้รับ า รายได้ที่ไมได้ตั้ รับไว้ใน มวดใด มวด นึ่ โดยเฉพาะ
ตั้ รับไว้ ู วารายรับ ริ ป บประมาณ 2562
หมวดรายได้จากทุน
า ายท ดตลาดทรัพย ิน
-ได้รับ า าร ายท ดตลาดทรัพย ิน
บต.
ตั้ รับไว้เทา ับประมาณ ารรายรับป บประมาณ 2563
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและ าธรรมเนียมรถยนต

รวม

25,762,000 บาท

านวน

700,000 บาท

านวน

10,681,000 บาท

-ตั้ รับ า ภาษีและ าธรรมเนียมรถยนต ซึ่ รัฐบาล ัด รร
ใ ้ บต.
ตั้ รับไว้ ู วารายรับ ริ ป บประมาณ 2562
ภาษีมูล าเพิ่มตาม พ.ร.บ. า นดแผนฯ
-ตั้ รับ า ภาษีมูล าเพิ่มตาม พ.ร.บ. า นดแผนและ ั้นต น าร
ระ าย านา ใ ้แ
รป ร วนท้ ถิ่น พ.ศ. 2542
ตั้ รับไว้ ู วารายรับ ริ ป บประมาณ 2562
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น้า : 4/5

านวน

3,640,000 บาท

านวน

91,000 บาท

านวน

7,265,000 บาท

านวน

73,000 บาท

านวน

64,000 บาท

านวน

3,240,000 บาท

านวน

3,000 บาท

านวน

5,000 บาท

-ตั้ รับ า ภาษีมูล าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ัด รรรายได้ฯ ซึ่ รัฐบาล ัด
รรใ ้ บต.
ตั้ รับไว้ ู วารายรับ ริ ป บประมาณ 2562
ภาษีธุร ิ เฉพาะ
-ตั้ รับ า ภาษีธุร ิ เฉพาะซึ่ รัฐบาล ัด รรใ ้ บต.
ตั้ รับไว้ ู วารายรับ ริ ป บประมาณ 2562
ภาษี รรพ ามิต
-ตั้ รับ า ภาษี รรพ ามิต ซึ่ รัฐบาล ัด รรใ ้ บต.
ตั้ รับไว้ ู วารายรับ ริ ป บประมาณ 2562
าภา ลว แร
-ตั้ รับ า าภา ลว แร ซึ่ รมทรัพยา รธรณี ัดเ ็บแล้ว ัด
รรใ ้ บต.
ตั้ รับไว้ ู วารายรับ ริ ป บประมาณ 2562
าภา ลว ปิโตรเลียม
-ตั้ รับ า าภา ลว ปิโตรเลี่ยม ซึ่ รมทรัพยา รธรณี ัด รร
ใ ้ บต.
ตั้ รับไว้ ู วารายรับ ริ ป บประมาณ 2562
าธรรมเนียม ดทะเบียน ิทธิและนิติ รรมตามประมวล ฎ มาย
ที่ดิน
-ตั้ รับ า าธรรมเนียม ดทะเบียน ิทธิและนิติ รรม ซึ่ รม
ที่ดิน ัดเ ็บแล้วนา ใ ้ บต.
ตั้ รับไว้ ู วารายรับ ริ ป บประมาณ 2562
าธรรมเนียมและ าใช้น้าบาดาล
-ตั้ รับ า าธรรมเนียมและ าใช้น้าบาดาล
ตั้ รับไว้ ู วารายรับ ริ ป บประมาณ 2562
ภาษี ัด รร ื่นๆ
-ตั้ รับ า ภาษี ัด รร ื่น ๆ ซึ่ รัฐบาล ัด รรใ ้ บต.
ตั้ รับไว้ต่า วาประมาณ ารรายรับป บประมาณ 2563
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เ ิน ุด นุนทั่วไป า รับดาเนิน ารตาม านา น้าที่และภาร ิ
ถายโ นเลื ทา
-ตั้ รับเพื่ ดาเนิน ารตาม านา น้าที่และภาร ิ ถายโ น
เลื ทา
ตั้ รับไว้เทา ับประมาณ ารรายรับป บประมาณ 2563

รวม

20,042,000 บาท

านวน

20,042,000 บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริ าร วนตาบลควนปริง
อาเภอเมืองตรัง จัง วัดตรัง
รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

514,080.00

514,080.00

490,916.13

514,080.00

0 %

514,080

เงินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

42,120.00

42,120.00

40,303.23

42,120.00

0 %

42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

42,120.00

42,120.00

40,303.23

42,120.00

0 %

42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตาบล

83,040.00

86,400.00

86,400.00

97,550.00

-11.43 %

86,400

1,627,200.00

1,627,200.00

1,627,200.00

1,627,200.00

0 %

1,627,200

2,308,560.00

2,311,920.00

2,285,122.59

2,323,070.00

2,002,844.87

1,929,144.00

2,776,608.61

2,957,806.00

30.85 %

3,870,300

208.72

0.00

2,650.00

8,480.00

1,612.26 %

145,200

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,311,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินประจาตาแ นง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

210,000.00

172,900.00

187,133.00

140,000.00

-10 %

126,000

1,342,651.00

1,561,148.72

1,534,793.36

1,685,040.00

12.53 %

1,896,120

174,006.00

182,354.30

176,099.48

180,940.00

30.98 %

237,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,729,710.59

3,845,547.02

4,677,284.45

4,972,266.00

6,274,620

รวมงบบุคลากร

6,038,270.59

6,157,467.02

6,962,407.04

7,295,336.00

8,586,540

0.00

0.00

0.00

100,000.00

505.39 %

605,385

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

64,530.00

62,880.00

89,960.00

170,000.00

-41.18 %

100,000

คาเชาบ้าน

74,150.00

70,800.00

78,690.49

150,000.00

0 %

150,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

12,775.00

4,200.00

4,200.00

13,800.00

-13.04 %

12,000

0.00

0.00

0.00

1,000.00

-100 %

0

151,455.00

137,880.00

172,850.49

434,800.00

260,062.00

278,593.25

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

259,752.50

389,000.00

-33.16 %

260,000

43,552.00

29,600.00

37,424.00

40,000.00

-25 %

30,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

เงินชวยเ ลือคารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน

867,385

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

วันที่พิมพ : 23/12/2563 14:51

น้า : 3/57

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

353,945.53

233,589.40

308,688.67

160,150.00

31.13 %

210,000

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาท
มเด็จพระเจ้าอยู ัว มเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินีและพระบรมวงศศานุวงศ

0.00

0.00

0.00

168,000.00

-40.48 %

100,000

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาท
มเด็จพระเจ้าอยู ัวฯ มเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถฯ และพระบรมวงศศานุ
วงศ

354,945.00

175,239.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

83,136.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

79,600.00

139,725.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการรณรงค ประชา มั พันธ การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม

8,805.00

14,343.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการรณรงคการอนุรักษพลังงาน

9,720.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาท
มเด็จพระเจ้าอยู ัวฯ มเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถฯ และพระบรมวงศศานุ
วงศ
โครงการพัฒนาความรู้ทางด้านกฎ มายเพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติราชการ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการ งเ ริมการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ

0.00

0.00

9,955.00

0.00

0 %

0

โครงการ งเ ริมการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการใ ้แก
ประชาชนทั่วไป

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-66.67 %

10,000

โครงการ งเ ริมการป้องกันทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ

0.00

9,955.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ งเ ริมและ นับ นุนการจัดทาเวที
ประชาคม มูบ้านและตาบล

0.00

0.00

17,885.00

20,000.00

-25 %

15,000

โครงการ งเ ริมและ นับ นุนการเลือกตั้ง
ทุกระดับ

0.00

0.00

0.00

50,000.00

700 %

400,000

โครงการ งเ ริม นับ นุนการ ารวจข้อมูล
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

20,000.00

0.00

28,000.00

30,000.00

0 %

30,000

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดาริ มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-25 %

15,000

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประ ิทธิภาพทาง
ด้านกฎ มาย

0.00

0.00

0.00

15,000.00

-100 %

0

โครงการอบรม งเ ริมคุณธรรมและ
จริยธรรมคณะผู้บริ าร มาชิก ภาอบต.
พนักงาน วนตาบล และพนักงานจ้างฯลฯ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

โครงการอบรมใ ้ความรู้ด้านกฎ มาย

0.00

0.00

7,200.00

0.00

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาบารุงรักษาและซอมแซม

ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

22,520.00

128,085.79

214,547.28

225,000.00

1,153,149.53

1,009,130.44

966,588.45

1,157,150.00

186,732.50

171,232.50

189,455.00

160,000.00

-25 %

120,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

18,147.00

37,981.00

21,920.00

50,000.00

-60 %

20,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

29,397.00

89,790.40

18,477.00

70,000.00

-42.86 %

40,000

วั ดุกอ ร้าง

46,056.00

86,705.00

67,693.25

38,300.00

-21.67 %

30,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

38,121.00

56,300.00

16,600.00

110,000.00

-45.45 %

60,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

276,039.31

296,748.33

346,364.37

500,000.00

-30 %

350,000

6,075.00

57,916.00

36,855.90

50,000.00

-60 %

20,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

20,090.00

32,499.00

36,957.00

45,000.00

-44.44 %

25,000

วั ดุคอมพิวเตอร

91,980.00

99,740.00

99,008.00

100,000.00

-50 %

50,000

2,000.00

10,000.00

0.00

1,000.00

-100 %

0

714,637.81

938,912.23

833,330.52

1,124,300.00

335,895.05

323,467.49

321,826.26

360,000.00

-16.67 %

300,000

11,635.74

15,314.49

14,338.50

15,000.00

0 %

15,000

คาบริการโทรศัพท

7,312.44

5,630.34

4,169.79

6,000.00

0 %

6,000

คาบริการไปรษณีย

196.00

501.00

697.00

11,000.00

-9.09 %

10,000

รวมค่าใช้สอย

-11.11 %

ปี 2564
200,000
1,300,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

วั ดุการเกษตร

วั ดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

715,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
-1.26 %

ปี 2564

316,506.00

62,381.00

44,726.00

55,700.00

55,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

671,545.23

407,294.32

385,757.55

447,700.00

386,000

รวมงบดาเนินงาน

2,690,787.57

2,493,216.99

2,358,527.01

3,163,950.00

3,268,385

เก้าอี้ านักงาน

0.00

0.00

5,970.00

0.00

0 %

0

เครื่อง แกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้า
ออกงาน

0.00

0.00

9,700.00

0.00

0 %

0

ชุดรับแขก ประกอบด้วยโซฟาและโต๊ะกลาง

0.00

0.00

0.00

15,000.00

-100 %

0

26,829.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ตู้เ ล็กแบบบานเลื่อน

0.00

0.00

8,600.00

9,000.00

-100 %

0

เต็นท นาม

0.00

19,500.00

0.00

0.00

0 %

0

โต๊ะ-เก้าอี้

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โต๊ะทางาน

0.00

0.00

14,850.00

0.00

0 %

0

โต๊ะประชุม

0.00

0.00

0.00

31,000.00

-100 %

0

โต๊ะ มูบูชา

0.00

0.00

14,800.00

0.00

100 %

7,500

38,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

ตู้เก็บเอก าร

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องโทรทัศนแอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart Tv ขนาด 32 นิ้ว

0.00

0.00

9,900.00

0.00

0 %

0

เครื่องโทรทัศนแอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart Tv ขนาด 40 นิ้ว

0.00

0.00

16,900.00

0.00

0 %

0

เครื่องโทรทัศนแอลอี ดี (LED TV) แบบ
Smart Tv ขนาด 40 นิ้ว

0.00

0.00

0.00

17,700.00

-100 %

0

เครื่องบันทึกเทป จานวน 1 เครื่อง

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0 %

0

พัดลมชนิดขา ตั้งยืนแบบ 4 ใบพัด ขนาด 24
นิ้ว จานวน 4 เครื่อง

0.00

12,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

9,000.00

0.00

0.00

0 %

0

24,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

45,000

เครื่องดูดฝุ่น

0.00

12,900.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องตัด ญ้าแบบข้อออน

0.00

0.00

11,000.00

0.00

0 %

0

19,800.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
กล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 16 ล้านพิกเซล จานวน 1 ชุด
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
เครื่องถายภาพเคลื่อนไ ว ระบบดิจิตอล
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ถังน้าแบบ แตนเล
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร า รับ านักงาน

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

22,000

คอมพิวเตอรโน้ตบุ้ค

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร All In One า รับงาน
านักงาน

0.00

0.00

0.00

17,000.00

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน

0.00

0.00

41,700.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร

0.00

0.00

16,900.00

0.00

0 %

0

4,300.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึก พร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ

0.00

0.00

12,870.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึก พร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

0.00

0.00

0.00

4,300.00

-100 %

0

5,800.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

6,750.00

2,500.00

-100 %

0

เต็นทโค้ง

0.00

0.00

124,000.00

0.00

0 %

0

โพเดียมแทนยืนบรรยาย (นอก ถานที่)

0.00

0.00

36,000.00

0.00

0 %

0

าย งน้าดับเพลิง ชนิดผ้าใบ ขนาด 1.5 นิ้ว

0.00

0.00

0.00

15,000.00

-100 %

0

าย งน้าดับเพลิง ชนิดผ้าใบ ขนาด 2.5 นิ้ว

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

เครื่องพิมพ แบบฉีด มึก

เครื่อง ารองไฟฟ้า
เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
ครุภัณฑอื่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

228,793.58

33,646.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

435,160.00

400,000.00

-25 %

300,000

429,522.58

92,046.00

765,100.00

541,500.00

0.00

0.00

181,579.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

129,000.00

-100 %

0

โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

198,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน วน ุขภาพตาบล
ควนปริง

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

498,000.00

0.00

181,579.00

129,000.00

0

รวมงบลงทุน

927,522.58

92,046.00

946,679.00

670,500.00

374,500

รวมงานบริหารทั่วไป

9,656,580.74

8,742,730.01

10,267,613.05

11,129,786.00

12,229,425

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมค่าครุภัณฑ์

374,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ
โครงการติดตั้งระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ภายในอาคาร านักงานและเชื่อมตอระ วาง
อาคาร
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ
โครงการกอ ร้างลานอเนกประ งคคอนกรีต
เ ริมเ ล็กภายใน วน ุขภาพตาบลควนปริง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

685,468.00

585,960.00

612,900.00

1,184,190.00

16.83 %

1,383,480

0.00

0.00

0.00

17,750.00

-27.66 %

12,840

เงินประจาตาแ นง

42,000.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

คาจ้างลูกจ้างประจา

149,340.00

158,280.00

166,740.00

178,260.00

5.82 %

188,640

10,080.00

1,290.00

0.00

0.00

0 %

0

503,280.00

519,240.00

500,850.00

530,040.00

1.47 %

537,816

83,975.00

73,320.00

57,240.00

45,600.00

-16.29 %

38,172

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,474,143.00

1,380,090.00

1,379,730.00

1,997,840.00

2,202,948

รวมงบบุคลากร

1,474,143.00

1,380,090.00

1,379,730.00

1,997,840.00

2,202,948

33,250.00

64,900.00

76,080.00

100,000.00

202.22 %

302,220

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

คาเชาบ้าน

36,950.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

0 %

36,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

18,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

-40 %

15,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจา
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินชวยเ ลือคารักษาพยาบาล

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

0.00

0.00

0.00

1,000.00

88,200.00

125,900.00

137,080.00

172,000.00

4,138.00

1,912.80

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

4,382.00

103,000.00

-51.46 %

50,000

1,095.00

0.00

515.00

5,000.00

-60 %

2,000

35,930.00

69,915.21

24,248.79

150,000.00

-66.67 %

50,000

0.00

2,740.00

288.00

10,000.00

-80 %

2,000

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย ิน

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-60 %

20,000

โครงการอบรมใ ้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างขององคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

9,984.00

9,990.00

10,000.00

0 %

10,000

โครงการอบรมใ ้ความรู้เกี่ยวกับการชาระ
ภาษีขององคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-50 %

10,000

0.00

5,500.00

8,075.00

10,000.00

-20 %

8,000

241,163.00

90,052.01

47,498.79

358,000.00

รวมค่าตอบแทน

-100 %

ปี 2564
0
363,220

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
โครงการจัดเก็บภาษีและรายได้เคลื่อนที่
โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย ิน

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

152,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

34,858.00

48,919.30

35,551.65

50,000.00

-20 %

40,000

0.00

0.00

0.00

3,000.00

-100 %

0

วั ดุยานพา นะและขน ง

2,360.00

1,930.00

2,940.00

3,000.00

-100 %

0

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

6,954.20

6,869.48

8,483.78

10,000.00

0 %

10,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0 %

5,000

47,070.00

48,360.00

31,990.00

40,000.00

-25 %

30,000

91,242.20

106,078.78

78,965.43

111,000.00

6,628.00

3,001.00

4,811.00

18,000.00

-16.08 %

15,105

11,556.00

11,556.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

18,184.00

14,557.00

4,811.00

18,000.00

15,105

รวมงบดาเนินงาน

438,789.20

336,587.79

268,355.22

659,000.00

615,325

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,000

29,400.00

0.00

0.00

19,500.00

-15.38 %

16,500

ตู้เ ล็กแบบบานเลื่อน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

9,000

โต๊ะคอมพิวเตอร

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0 %

0

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

85,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
เก้าอี้ทางาน
ตู้เก็บเอก าร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โต๊ะทางาน

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

5,000

คอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

22,000

เครื่องบันทึกเลขมาตรพร้อมระบบปฏิบัติการ

0.00

0.00

0.00

7,000.00

-100 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึก

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

4,300

เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ

0.00

0.00

8,580.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพใบแจ้งแบบพกพา (Printer
Mobile)

0.00

0.00

0.00

26,500.00

-100 %

0

เครื่อง แกนบารโค๊ด

0.00

0.00

0.00

7,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

17,000

0.00

0.00

0.00

700.00

-100 %

0

3,350.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

32,750.00

0.00

11,580.00

60,700.00

75,800

รวมงบลงทุน

32,750.00

0.00

11,580.00

60,700.00

75,800

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

แกนเนอร
อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประ งค
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น

14,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

14,000.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบเงินอุดหนุน

14,000.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงานบริหารงานคลัง

1,959,682.20

1,716,677.79

1,659,665.22

2,717,540.00

2,894,073

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

11,616,262.94

10,459,407.80

11,927,278.27

13,847,326.00

15,123,498

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน
และรักษาความ งบเรียบร้อยภายในตาบล

38,884.00

44,907.00

45,657.00

30,000.00

33.33 %

40,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอา าภัย
พิบัติประจาองคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

286,200

โครงการฝึกอบรมและจัดทาแผนป้องกันและ
บรรเทา าธารณภัย

0.00

6,964.00

9,900.00

10,000.00

0 %

10,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

วันที่พิมพ : 23/12/2563 14:51

น้า : 15/57

รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการฝึกอบรมอา า มัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)ประจาตาบลควนปริง
( ลัก ูตรจัดตั้ง/ทบทวน)

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

134,467.40

0.00

0 %

0

โครงการ งเ ริม นับ นุนการจัดกิจกรรมวัน
อา า มัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

4,188.00

6,600.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ งเ ริม นับ นุนการจัดกิจกรรมวัน
อา า มัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0.00

0.00

9,987.55

10,000.00

0 %

10,000

รวมค่าใช้สอย

43,072.00

58,471.00

200,011.95

50,000.00

346,200

รวมงบดาเนินงาน

43,072.00

58,471.00

200,011.95

50,000.00

346,200

0.00

0.00

64,500.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

14,500.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

79,000.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

79,000.00

0.00

0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

43,072.00

58,471.00

279,011.95

50,000.00

346,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑกอ ร้าง
เครื่องเลื่อยยนต ขนาด 6.5 แรงม้า
ครุภัณฑอื่น
าย งน้าดับเพลิง

วันที่พิมพ : 23/12/2563 14:51
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

43,072.00

58,471.00

279,011.95

50,000.00

346,200

เงินเดือนพนักงาน

653,940.00

690,780.00

601,640.00

719,340.00

5.5 %

758,880

เงินประจาตาแ นง

42,000.00

42,000.00

31,500.00

42,000.00

0 %

42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

41,986.00

112,800.00

410,295.48

448,440.00

-1.58 %

441,360

8,933.00

24,000.00

56,548.39

60,000.00

0 %

60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

746,859.00

869,580.00

1,099,983.87

1,269,780.00

1,302,240

รวมงบบุคลากร

746,859.00

869,580.00

1,099,983.87

1,269,780.00

1,302,240

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

101,140

2,160.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

คาเชาบ้าน

12,000.00

0.00

20,000.00

109,000.00

10.09 %

120,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

23,315.75

16,800.00

31,900.00

12,500.00

-0.8 %

12,400

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0 %

1,000

37,475.75

16,800.00

51,900.00

132,500.00

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เงินชวยเ ลือคารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน

244,540
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

74,825.50

20,788.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

29,800.00

50,000.00

-40 %

30,000

4,700.00

12,680.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

114,760.00

127,676.28

30,040.00

80,000.00

-37.5 %

50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ
ศึกษา

49,240.00

49,045.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการพัฒนาศูนยข้อมูลขาว ารทางการ
ศึกษา

3,855.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ งเ ริมการมี วนรวมการจัดทา
แผนการศึกษา

4,900.00

4,950.00

0.00

0.00

0 %

0

12,990.00

13,685.00

7,485.00

66,700.00

-40.03 %

40,000

265,270.50

228,824.28

67,325.00

206,700.00

24,485.00

34,105.00

38,264.00

40,000.00

0 %

40,000

0.00

4,680.00

0.00

12,000.00

-83.33 %

2,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

19,935.00

17,880.00

19,999.00

0.00

0 %

0

วั ดุกอ ร้าง

12,277.00

103,426.60

42,241.69

50,000.00

-60 %

20,000

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

130,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

วั ดุยานพา นะและขน ง

0.00

0.00

0.00

3,000.00

-33.33 %

2,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0.00

1,351.36

653.84

2,000.00

0 %

2,000

20,998.00

28,950.00

10,842.29

20,000.00

-75 %

5,000

288.00

4,248.00

3,293.00

10,000.00

-80 %

2,000

24,900.00

24,465.00

23,580.00

25,000.00

-40 %

15,000

0.00

0.00

0.00

1,000.00

-100 %

0

102,883.00

219,105.96

138,873.82

163,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0 %

1,000

8,988.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าสาธารณูปโภค

8,988.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000

รวมงบดาเนินงาน

414,617.25

464,730.24

258,098.82

503,200.00

463,540

เครื่องถายเอก าร

0.00

118,500.00

0.00

0.00

0 %

0

โต๊ะ มูบูชา แบบ 9

0.00

0.00

14,800.00

0.00

0 %

0

0.00

10,500.00

0.00

0.00

0 %

0

วั ดุการเกษตร
วั ดุโฆษณาและเผยแพร
วั ดุคอมพิวเตอร
วั ดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

88,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

ครุภัณฑการเกษตร
เครื่องตัด ญ้าแบบ าย ะพาย

วันที่พิมพ : 23/12/2563 14:51

น้า : 19/57

รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน

0.00

0.00

0.00

17,000.00

-100 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ

0.00

0.00

0.00

4,300.00

-100 %

0

เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0.00

0.00

0.00

2,500.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

129,000.00

14,800.00

23,800.00

0

รวมงบลงทุน

0.00

129,000.00

14,800.00

23,800.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

1,161,476.25

1,463,310.24

1,372,882.69

1,796,780.00

1,765,780

255,600.00

251,340.00

267,600.00

429,800.00

12.14 %

481,980

0.00

0.00

0.00

17,500.00

140 %

42,000

344,476.00

537,680.00

338,160.00

427,080.00

81.37 %

774,600

74,055.00

80,000.00

60,000.00

60,000.00

-80 %

12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

674,131.00

869,020.00

665,760.00

934,380.00

1,310,580

รวมงบบุคลากร

674,131.00

869,020.00

665,760.00

934,380.00

1,310,580

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินวิทยฐานะ
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0.00

0.00

0.00

1,500.00

5,776.67 %

88,150

57,000.00

0.00

0.00

9,600.00

0 %

9,600

57,000.00

0.00

0.00

11,100.00

258,250.00

192,300.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

100,812.00

138,000.00

-7.25 %

128,000

โครงการแขงขันกีฬานักเรียน ศพด.

0.00

17,682.00

12,816.00

0.00

0 %

0

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ

0.00

0.00

6,000.00

30,000.00

0 %

30,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน าคัญ

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษา

9,957.00

19,820.00

20,000.00

0.00

100 %

20,000

โครงการประชุมผู้ปกครอง

2,788.00

4,700.00

2,200.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุง ลัก ูตร ถานศึกษา ศพด
.อบต.ควนปริง

4,900.00

4,800.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการเรียนรู้ตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอ
เพียง

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

97,750

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
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โครงการ งเ ริมทักษะด้านดนตรีและ
นาฏศิลป์ เด็กปฐมวัย

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-25 %

15,000

โครงการ งเ ริมทักษะและพัฒนาการของ
นักเรียน(ศพด.อบต. ควนปริง)

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ งเ ริมทักษะและพัฒนาการของ
นักเรียน(ศพด.อบต.ควนปริง)

0.00

0.00

20,000.00

0.00

0 %

0

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

8,438.00

6,700.00

49.25 %

10,000

โครงการ นับ นุนคาใช้จายในการบริ าร
ถานศึกษา

574,200.00

462,600.00

592,180.00

605,580.00

-2.23 %

592,050

โครงการ ร้างภูมิคุ้มกันทาง ังคมใ ้เด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0.00

0.00

4,840.00

0.00

0 %

0

โครงการ ร้างภูมิคุ้มกันทาง ังคมใ ้เด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.ควนปริง

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

โครงการ ร้างเ ริมประ บการณแ ลงเรียน
รู้

40,828.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

896,923.00

725,902.00

767,286.00

810,280.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

โครงการ งเ ริมพัฒนาการ(ศพด.อบต. ควน
ปริง)
โครงการ งเ ริมมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

รวมค่าใช้สอย

795,050

ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว

0 %

20,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาอา ารเ ริม (นม)

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

477,256.38

696,150.28

540,893.80

762,650.00

-3.69 %

734,490

0.00

4,404.00

576.00

5,000.00

-100 %

0

วั ดุการศึกษา

9,999.00

10,000.00

0.00

0.00

0 %

0

วั ดุดนตรี

9,980.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

497,235.38

710,554.28

541,469.80

787,650.00

34,272.62

55,211.27

72,937.25

80,000.00

0 %

80,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

9,142.53

14,988.30

10,892.35

19,234.00

-16.81 %

16,000

คาบริการโทรศัพท

1,556.85

1,357.83

1,293.63

3,000.00

0 %

3,000

0.00

8,988.00

8,988.00

10,000.00

0 %

10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

44,972.00

80,545.40

94,111.23

112,234.00

109,000

รวมงบดาเนินงาน

1,496,130.38

1,517,001.68

1,402,867.03

1,721,264.00

1,756,290

0.00

18,000.00

0.00

0.00

0 %

0

86,800.00

0.00

0.00

0.00

100 %

56,000

ฉากกั้น ้อง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

26,800

ชั้นวาง ื่อ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

37,300

ชั้นวาง นัง ือ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

10,400

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

รวมค่าวัสดุ

754,490

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
เก้าอื้พลา ติดเกรดเอ
เครื่องปรับอากาศ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
ชั้นเ ล็กฉาก

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

11,200

9,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โต๊ะคอมพิวเตอร

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0 %

0

โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้

9,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

9,450.00

0.00

0.00

0 %

0

พัดลมติดฝาผนัง

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

พัดลมระบายอากาศ

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

8,000.00

-100 %

0

48,860.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

295,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องบันทึกเ ียง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

3,000

เครื่องรับโทรทัศน

0.00

38,250.00

0.00

0.00

0 %

0

ชุดเครื่องเ ียง

0.00

14,500.00

0.00

0.00

0 %

0

13,600.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

ตู้เ ล็กแบบมีบานเลื่อน
โต๊ะ-เก้าอี้

โต๊ะโฟเมก้า

ครุภัณฑการศึกษา
กระดาน ื่อการ อน
เครื่องเลน นาม
ชุดเครื่องมือดิจิตัล า รับ ้องเรียนอัจฉริยะ
ครุภัณฑกอ ร้าง
ซุ้มที่นั่งแบบมี ลังคา
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑวิทยาศา ตร รือการแพทย
เตียงผู้ป่วย ้องพยาบาล
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
คลูเลอร

0.00

6,400.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องซักผ้า

12,990.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องดูดฝุ่น

5,590.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

19,980.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร

0.00

14,400.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน

0.00

0.00

0.00

17,000.00

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ค า รับงาน านัก
งาน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

16,000

4,300.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ

0.00

0.00

0.00

4,300.00

0 %

4,300

เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

0.00

0.00

0.00

2,500.00

-100 %

0

42,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

304,120.00

416,000.00

3,000.00

31,800.00

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
ถังดับเพลิงพร้อมอุปกรณ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพชนิดฉีด มึก

ครุภัณฑอื่น
เวที าเร็จรูป
รวมค่าครุภัณฑ์

165,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ
โครงการติดตั้งมุ้งลวด

0.00

0.00

34,850.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ชนิด AHD
Camera ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต
.ควนปริง

0.00

0.00

0.00

73,000.00

-100 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอบต.ควนปริง

0.00

0.00

0.00

397,000.00

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

0.00

34,850.00

470,000.00

0

รวมงบลงทุน

304,120.00

416,000.00

37,850.00

501,800.00

165,000

1,226,000.00

1,260,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

1,286,767.00

1,256,000.00

-1.59 %

1,236,000

รวมเงินอุดหนุน

1,226,000.00

1,260,000.00

1,286,767.00

1,256,000.00

1,236,000

รวมงบเงินอุดหนุน

1,226,000.00

1,260,000.00

1,286,767.00

1,256,000.00

1,236,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

3,700,381.38

4,062,021.68

3,393,244.03

4,413,444.00

4,467,870

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
เงินอุด นุน วนราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการรู้เขา รู้เรา ประชาคมอาเซียน ู
AEC

9,788.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

4,997.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ งเ ริมการอาน

0.00

0.00

10,144.00

10,000.00

-100 %

0

โครงการ งเ ริม นับ นุน ภาเด็กและ
เยาวชนตาบลควนปริง

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

โครงการ ุข 8 ประการด้วย ลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

14,400.00

28,800.00

28,800.00

0.00

0 %

0

9,700.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

38,885.00

28,800.00

38,944.00

50,000.00

20,000

รวมงบดาเนินงาน

38,885.00

28,800.00

38,944.00

50,000.00

20,000

โครงการอบรมการ อนภาษาตางประเทศ
โครงการอบรมคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน

180,000.00

180,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

180,000.00

180,000.00

0 %

180,000

รวมเงินอุดหนุน

180,000.00

180,000.00

180,000.00

180,000.00

180,000

รวมงบเงินอุดหนุน

180,000.00

180,000.00

180,000.00

180,000.00

180,000

รวมงานศึกษาไม่กาหนดระดับ

218,885.00

208,800.00

218,944.00

230,000.00

200,000

รวมแผนงานการศึกษา

5,080,742.63

5,734,131.92

4,985,070.72

6,440,224.00

6,433,650

เก้าอี้ านักงาน

0.00

0.00

0.00

6,000.00

-100 %

0

ตู้เ ล็กแบบบานเลื่อน

0.00

0.00

0.00

9,000.00

-100 %

0

โต๊ะทางาน

0.00

0.00

0.00

15,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

59,000

0.00

0.00

0.00

55,100.00

-100 %

0

เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

ครุภัณฑการเกษตร
เครื่องพน มอกควัน
ครุภัณฑวิทยาศา ตร รือการแพทย
เตียงเข็นผู้ป่วยในรถพยาบาลฉุกเฉิน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
เครื่องตัดแตงพุมไม้

0.00

0.00

0.00

17,500.00

-100 %

0

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต

0.00

0.00

0.00

9,400.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

9,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

2,500.00

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

0.00

123,500.00

59,000

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

123,500.00

59,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

0.00

0.00

0.00

123,500.00

59,000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร รือ
LED ี
เครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

100 %

120,000
120,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการบริ ารจัดการระบบการแพทยฉุก
เฉิน

721,403.55

701,442.90

672,566.55

780,000.00

0 %

780,000

โครงการป้องกันควบคุมโรคติดตอและไม
ติดตอ

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-50 %

10,000

โครงการป้องกันและยับยั้งการระบาดของ
โรคติดตอเชื้อไวรั โคโรนา 2019 (COVID)

0.00

0.00

0.00

382,000.00

-100 %

0

โครงการพัฒนาคุณภาพการควบคุมการ
จา นาย ินค้าในที่ รือทาง าธารณะ

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

28,200.00

27,600.00

29,485.00

15,000.00

0 %

15,000

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-50 %

10,000

7,972.00

0.00

0.00

10,000.00

-50 %

5,000

โครงการ งเ ริม นับ นุนการดูแล ุขภาพผู้
ูงอายุและคนพิการ

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

โครงการ ัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค

0.00

0.00

0.00

46,800.00

23.08 %

57,600

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคพิษ
ุนัขบ้า
โครงการลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟม พลา ติก
บรรจุอา ารเพื่อ ุขภาพที่ดี
โครงการ งเ ริมการป้องกันและแก้ปัญ า
โรคเอด
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการ ัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษ ุนัขบ้า

0.00

0.00

25,075.00

0.00

รวมค่าใช้สอย

757,575.55

729,042.90

727,126.55

1,313,800.00

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย

0.00

34,920.00

34,495.00

100,000.00

-70 %

30,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

0.00

33,600.00

0.00

0.00

100 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

0.00

68,520.00

34,495.00

100,000.00

40,000

รวมงบดาเนินงาน

757,575.55

797,562.90

761,621.55

1,413,800.00

1,077,600

24,000.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าครุภัณฑ์

24,000.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

24,000.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

180,000.00

180,000.00

0 %

0
917,600

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องรับ- งวิทยุ แบบพกพา

0 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนเอกชน
เงินอุด นุนเอกชน

0 %

180,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2564

0.00

180,000.00

0.00

0.00

0

รวมเงินอุดหนุน

0.00

180,000.00

180,000.00

180,000.00

180,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

180,000.00

180,000.00

180,000.00

180,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

781,575.55

977,562.90

941,621.55

1,593,800.00

1,257,600

รวมแผนงานสาธารณสุข

781,575.55

977,562.90

941,621.55

1,717,300.00

1,316,600

185,304.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการชวยเ ลือผู้ด้อยโอกา

0.00

9,100.00

18,610.00

0.00

0 %

0

โครงการโรงเรียนผู้ ูงอายุตาบลควนปริง

0.00

65,475.00

45,670.00

100,000.00

0 %

100,000

โครงการ งเ ริมการป้องกันและแก้ปัญ า
โรคเอด

0.00

6,700.00

0.00

0.00

0 %

0

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้ ูงอายุตาบลควนปริ
ง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครง งเ ริม นับ นุนคนพิการ ผู้ด้อยโอกา
และผู้ ูงอายุที่ยากไร้

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
-33.33 %

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

15,000.00

10,000

รวมค่าใช้สอย

185,304.00

81,275.00

64,280.00

115,000.00

110,000

รวมงบดาเนินงาน

185,304.00

81,275.00

64,280.00

115,000.00

110,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

185,304.00

81,275.00

64,280.00

115,000.00

110,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

185,304.00

81,275.00

64,280.00

115,000.00

110,000

662,920.00

802,520.00

627,840.00

963,643.00

19.65 %

1,153,020

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

42,000.00

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0 %

42,000

787,320.00

719,488.50

636,920.00

779,000.00

0.3 %

781,344

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2564

84,720.00

68,020.00

77,060.00

84,660.00

84,660

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,576,960.00

1,632,028.50

1,383,820.00

1,889,303.00

2,061,024

รวมงบบุคลากร

1,576,960.00

1,632,028.50

1,383,820.00

1,889,303.00

2,061,024

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

162,447

12,560.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

0.00

0.00

0.00

48,000.00

0 %

48,000

21,301.00

7,800.00

20,129.00

34,200.00

-12.87 %

29,800

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0 %

1,000

33,861.00

7,800.00

20,129.00

93,200.00

133,469.86

95,061.50

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

105,495.00

340,000.00

-41.18 %

200,000

750.00

2,690.00

0.00

3,000.00

-33.33 %

2,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือคารักษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน

251,247

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

11,230.00

14,140.00

7,800.00

30,000.00

-33.33 %

20,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง ูบน้าบาดาล/ใบพัด
ชนิดมิอเตอรจุมใต้น้า

0.00

245,582.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการอบรมใ ้ความรู้ด้านกฎ มายเกี่ยว
กับเค ะชุมชน

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

6,805.00

8,922.02

600.00

60,000.00

-50 %

30,000

152,254.86

366,395.52

113,895.00

443,000.00

6,929.00

9,669.00

7,704.00

15,000.00

0 %

15,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

119,900.00

119,408.00

119,612.00

160,000.00

25 %

200,000

วั ดุกอ ร้าง

243,162.76

124,118.00

158,390.81

200,000.00

0 %

200,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

29,300.00

1,275.00

4,020.00

40,000.00

250 %

140,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

28,225.78

28,780.64

58,153.77

71,200.00

110.67 %

150,000

8,025.00

0.00

0.00

20,000.00

-50 %

10,000

288.00

2,780.00

2,016.00

5,000.00

-60 %

2,000

0.00

16,290.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

10,320.00

17,510.00

18,260.00

20,000.00

50 %

30,000

คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

252,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย
วั ดุโฆษณาและเผยแพร
วั ดุเครื่องแตงกาย
วั ดุคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
วั ดุอื่น

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

0.00

0.00

0.00

1,000.00

446,150.54

319,830.64

368,156.58

552,200.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000

รวมงบดาเนินงาน

632,266.40

694,026.16

502,180.58

1,089,400.00

1,251,247

เก้าอี้ทางาน

0.00

0.00

7,800.00

0.00

0 %

0

โต๊ะทางาน

0.00

0.00

4,950.00

0.00

0 %

0

เครื่อง ูบน้าบาดาล/ใบพัดชนิดมอเตอรจุมใต้
น้า ขนาด 1 HP

0.00

0.00

54,155.00

0.00

0 %

0

เครื่อง ูบน้าบาดาล/ใบพัดชนิดมอเตอรจุมใต้
น้า ขนาด 1.5 HP

0.00

0.00

95,715.00

0.00

0 %

0

เครื่อง ูบน้าบาดาล/ใบพัดชนิดมอเตอรจุมใต้
น้า ขนาด 2 HP

0.00

0.00

85,639.00

0.00

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

-100 %

ปี 2564
0
747,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย

0 %

1,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

ครุภัณฑการเกษตร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

เครื่อง ูบน้าบาดาล/ใบพัดชนิดมอเตอรจุมใต้
น้า ขนาด 3 HP

0.00

0.00

49,116.21

0.00

0 %

0

ชุดปั๊มบาดาล ขนาด 1 HP

0.00

0.00

0.00

43,000.00

100 %

86,000

ชุดปั๊มบาดาล ขนาด 1.5 HP

0.00

0.00

0.00

84,000.00

33.33 %

112,000

ชุดปั๊มบาดาล ขนาด 2 HP

0.00

0.00

0.00

71,000.00

50 %

106,500

ชุดปั๊มบาดาล ขนาด 3 HP

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0 %

50,000

ใบพัดปั๊มบาดาล ขนาด 1 HP

0.00

0.00

0.00

12,000.00

100 %

24,000

ใบพัดปั๊มบาดาล ขนาด 1.5 HP

0.00

0.00

0.00

13,000.00

100 %

26,000

ใบพัดปั๊มบาดาล ขนาด 2 HP

0.00

0.00

0.00

16,000.00

100 %

32,000

0.00

39,500.00

0.00

0.00

0 %

0

41,730.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

เครื่อง าพิกัดด้วย ัญญาณดาวเทียม แบบ
พกพา

0.00

0.00

24,500.00

0.00

0 %

0

ล้อวัดระยะทาง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

12,000

0.00

0.00

15,500.00

0.00

0 %

0

ครุภัณฑกอ ร้าง
เครื่องตัดคอนกรีต
นั่งร้าน
ครุภัณฑ ารวจ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563
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เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ีแบบ
Network

0.00

12,000.00

0.00

0.00

0 %

0

อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประ งค

0.00

0.00

0.00

700.00

-100 %

0

0.00

59,113.49

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

18,007.62

30,000.00

-33.33 %

20,000

รวมค่าครุภัณฑ์

41,730.00

110,613.49

355,382.83

319,700.00

468,500

รวมงบลงทุน

41,730.00

110,613.49

355,382.83

319,700.00

468,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

2,250,956.40

2,436,668.15

2,241,383.41

3,298,403.00

3,780,771

โครงการกอ ร้างคูระบายน้า ค. .ล.บริเวณ
มั ยิดมาลีกียะ (บ้านเกาะปริง) มูที่ 1

0.00

499,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างคูระบายน้าคอนกรีตเ ริม
เ ล็กถนน ายบ้านโคก ะท้อน มูที่ 2

0.00

0.00

0.00

1,456,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายข้างตลาดควนปริง มูที่ 6

0.00

255,000.00

0.00

0.00

0 %

0

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคาร รือ ถานที่ราชการพร้อมการกอ
ร้าง รือภาย ลังการกอ ร้าง
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านนาง ั้น เพชรประ ิทธิ์ มูที่ 5

0.00

314,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
าย อถังประปาแยกบ้านนายปลด ศรมณี
มูที่ 6

0.00

130,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

318,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็กที่
ทาการองคการบริ าร วนตาบลควนปริง

0.00

410,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน วน ุขภาพตาบลควนปริง

0.00

0.00

0.00

294,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายข้าง ้วยโคลน ระยะที่ 2 มูที่ 7

0.00

0.00

0.00

563,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายโคก อม - คลองกลาง มูที่ 3

0.00

0.00

0.00

988,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านนาง าวมณี อรรถ งเคราะ มูที่
6

0.00

0.00

0.00

973,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านนายจาลอง ทองเรือง ระยะที่ 2 มู
ที่ 4

0.00

0.00

0.00

361,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนน ายบ้านนางอารี วงคมาก มูที่ 9
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561
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โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านนายวิทยา ขาวเรือง -นายชม ศรีพล
มูที่ 6

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

344,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านนายอับดุล อาบูบาเกอร มูที่ 3

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

450,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
าย นามกีฬาตาบลควนปริง - วน ขุ ภาพ
ตาบลควนปริง ระยะที่ 2

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

418,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
าย น้าโรงเรียนบ้านนาป้อ มูที่ 8

0.00

0.00

0.00

279,000.00

-100 %

0

โครงการกอ ร้างลานวัฒนธรรมตาบลควน
ปริง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

329,000

โครงการกอ ร้าง อถังประปา ขนาด 20 คิว
(พร้อมรื้อถอนวั ดุกอ ร้างเกา) มูที่ 3

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

691,000

0.00

0.00

0.00

564,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

500,000

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ถนน ายข้างโรงเรียนบ้านควนปริง
มูที่ 5
โครงการจัดทาป้าย ถานที่ าคัญและป้ายชื่อ
ถนนซอยภายใน มูบ้าน
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ปี 2563
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โครงการซอม ร้างผิวจราจรพาราแอ ฟัลติก
คอนกรีต ายมิ่งเมือง ซอย 1 มูที่ 1 ระยะที่
2

0.00

0.00

0.00

579,000.00

-100 %

0

โครงการตอเติม านักงานองคการบริ าร
วนตาบลควนปริง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

1,423,000

195,000.00

213,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

109,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

80,000.00

-100 %

0

โครงการบุกเบิกถนนบ้านโคก ะท้อนแยก
ายบ้านกลาง มูที่ 2

0.00

14,300.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการบุกเบิกถนน ายนายนิตย ัญกูล
-ควนฝามี มูที่ 9

0.00

154,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการบุกเบิกถนน ายบ้านนายปรีชา ชิต
จันทร มูที่ 3

0.00

0.00

0.00

28,000.00

-100 %

0

โครงการบุกเบิกถนน ายบ้านนายอี ังวาล
รัตน มูที่ 9

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

242,000

โครงการบุกเบิกถนน าย ลวนช้าง- นอง
ใ ญ มูที่ 4

0.00

40,200.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้า าธารณะ
โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้า าธารณะ (ตาม
แบบมาตรฐานไฟฟ้า)
โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้า าธารณะ (ตาม
แบบมาตรฐานไฟฟ้า)
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โครงการปรับปรุง/ตอเติมศูนยฝึกอาชีพ
ตาบลควนปริง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

418,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน น้าโรงเรียนบ้าน
นาป้อ มูที่ 8

0.00

322,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

31,000

0.00

0.00

667,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

425,000.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

645,500.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้าง อถังประปา มูที่ 7 (บ้าน
ทุง วัง)

0.00

0.00

478,000.00

0.00

0 %

0

โครงการถนนนครินทรใ ใจ ิ่งแวดล้อม

0.00

0.00

0.00

90,000.00

-100 %

0

โครงการถนนมิ่งเมืองใ ใจ ิ่งแวดล้อม

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

โครงการบุกเบิกถนน ายบ้านบังฝา-นาย
ระดม กะเดช มูที่ 3

0.00

0.00

331,000.00

0.00

0 %

0

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ
คาชดเชย ัญญาแบบปรับราคาได้ (K)
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านนายบุญฤทธิ์ เกลี้ยงรัตน มูที่ 6
โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ายบ้านนาย มูดลาย มูที่ 1
โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
าย ้วยไม้ไผ มูที่ 1
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนภายในตาบล
ควนปริง

1,028,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอ ฟัลติก
คอนกรีต ายซอย น้าโรงเรียนบ้านควนปริง
มูที่ 5

732,179.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

580,000.00

0.00

0 %

0

78,700.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

คาออกแบบ คาเขียนแบบ คาควบคุมงานที่
จายใ ้แกเอกชน นิติบุคคล รือบุคคลภาย
นอกเพื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งกอ ร้าง

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ ้แก
เอกชน นิติบุคคล รือบุคคลภายนอก เพื่อใ ้
ได้มาซึ่ง ิ่งกอ ร้าง

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,033,879.00

2,351,500.00

3,235,500.00

6,593,000.00

4,916,000

รวมงบลงทุน

2,033,879.00

2,351,500.00

3,235,500.00

6,593,000.00

4,916,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนน ายควนปริง
-บาง มาก มูที่ 4
โครงการปรับปรุงระบบประปา อถังบ้าน
นายยก บุญญา มูที่ 1
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ แ้ กเอกชน
นิติบุคคล รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งกอ
ร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ

413,427.09

1,153,086.21

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

617,009.91

381,825.00

-100 %

0

รวมเงินอุดหนุน

413,427.09

1,153,086.21

617,009.91

381,825.00

0

รวมงบเงินอุดหนุน

413,427.09

1,153,086.21

617,009.91

381,825.00

0

รวมงานไฟฟ้าถนน

2,447,306.09

3,504,586.21

3,852,509.91

6,974,825.00

4,916,000

923,535.00

518,750.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

472,120.00

500,000.00

0 %

500,000

โครงการบริ ารจัดการศูนยบริการจัดการ
ขยะ

0.00

0.00

0.00

500,000.00

0 %

500,000

โครงการบริ ารจัดการศูนยบริการจัดการ
ขยะ

14,845.00

337,345.00

422,304.00

0.00

0 %

0

โครงการรณรงคประชา ัมพันธการคัดแยก
ขยะมูลฝอย

7,164.00

0.00

0.00

15,000.00

-33.33 %

10,000

เงินอุด นุน วนราชการ

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563
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โครงการ นับ นุนและ งเ ริมการดาเนิน
งานธนาคารขยะ รือวิ า กิจชุมชนเกี่ยวกับ
การจัดการขยะ

98,870.00

47,940.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ นับ นุนและ งเ ริมการดาเนิน
งานธนาคารคัดแยกขยะ รือวิ า กิจชุมชน
เกี่ยวกับการจัดการขยะ

0.00

0.00

0.00

40,000.00

0 %

40,000

1,044,414.00

904,035.00

894,424.00

1,055,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าวัสดุ

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000

รวมงบดาเนินงาน

1,044,414.00

904,035.00

894,424.00

1,055,000.00

1,065,000

29,450.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าครุภัณฑ์

29,450.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

29,450.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1,073,864.00

904,035.00

894,424.00

1,055,000.00

1,065,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

5,772,126.49

6,845,289.36

6,988,317.32

11,328,228.00

9,761,771

รวมค่าใช้สอย

1,050,000

ค่าวัสดุ
วั ดุเครื่องแตงกาย

100 %

15,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
ถังขยะ รือภาชนะจัดเก็บขยะ

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพ ร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

87,886.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพองคกรชุมชน
องคกรท้องที่ท้องถิ่น

86,830.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

174,716.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบดาเนินงาน

174,716.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

174,716.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

30,000.00

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการคลองควนปริง วยน้าใ ใ ใจ ิ่ง
แวดล้อม

-66.67 %

10,000
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รายจ่ายจริง
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ประมาณการ

ปี 2561
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ปี 2563
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โครงการจิตอา าจัด วน าธารณะตาบล
ควนปริง

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-100 %

0

โครงการจิตอา าพัฒนา “เราทาความดี ด้วย
ัวใจ”

0.00

0.00

10,686.00

30,000.00

0 %

30,000

โครงการจิตอา าภัยพิบัติตาบลควนปริง

0.00

0.00

0.00

30,000.00

-66.67 %

10,000

โครงการประชารัฐรวมใจแก้ปัญ าความยาก
จน

0.00

0.00

29,284.00

30,000.00

-100 %

0

โครงการประชารัฐรวมใจป้องกันและแก้ไข
ปัญ ายาเ พติด

0.00

29,530.00

19,923.00

30,000.00

-50 %

15,000

โครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับบ้านโคก
ะท้อน มูที่ 2

0.00

7,953.15

0.00

0.00

0 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพ ร้างความเข้มแข็ง
ของกลุมอาชีพตาบลควนปริง

0.00

0.00

0.00

150,000.00

-100 %

0

โครงการพัฒนาศักยภาพองคกรชุมชน
องคกรท้องที่ ท้องถิ่น

0.00

0.00

106,690.00

0.00

0 %

0

โครงการรณรงค ประชา มั พันธการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0 %

10,000

โครงการ งเ ริมกิจกรรม TO BE NUMBER
ONE

0.00

18,797.00

0.00

0.00

0 %

0

14,400.00

0.00

12,620.00

10,000.00

0 %

10,000

6,575.00

17,880.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ งเ ริมและพัฒนาศักยภาพ ตรี
โครงการ งเ ริมและ นับ นุนการจัดทาเวที
ประชาคม มูบ้านและตาบล
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการ งเ ริม นับ นุนและพัฒนา ินค้า
ผลิตภัณฑชุมชน

0.00

6,100.00

0.00

15,000.00

0 %

15,000

โครงการ งเ ริม นับ นุนศูนยพัฒนาครอบ
ครัวตาบลควนปริง

30,000.00

39,876.00

27,610.00

40,000.00

-25 %

30,000

9,756.00

19,860.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ งเ ริม นับ นุนอาชีพ

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-25 %

15,000

โครงการ งเ ริม นับ นุนอาชีพแกผู้ ูงอายุ
คนพิการ และผู้ด้อยโอกา

0.00

0.00

19,845.00

0.00

0 %

0

โครงการ งเ ริมอาชีพกลุม ตรีตาบลควนปริ
ง ลัก ูตรการทาขนมไทย

15,680.00

0.00

15,448.00

0.00

0 %

0

โครงการ มูบ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ควนปริงตาบลแ งความ ุข

117,115.00

57,555.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ มูบ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
“ควนปริงตาบลแ งความ ุข”

0.00

0.00

66,365.00

100,000.00

-30 %

70,000

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดาริ มเด็จพระเทพรัตนราช
ุดาฯ

0.00

12,102.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

193,526.00

209,653.15

308,471.00

525,000.00

215,000

รวมงบดาเนินงาน

193,526.00

209,653.15

308,471.00

525,000.00

215,000

โครงการ งเ ริม นับ นุน ภาเด็กและ
เยาวชนตาบลควนปริง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
เก้าอี้พนักพิงบุนวม

0.00

0.00

24,500.00

0.00

0 %

0

เก้าอี้ านักงาน

0.00

0.00

10,000.00

2,500.00

-100 %

0

เครื่องปรับอากาศ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

84,600

เคานเตอรบาร

0.00

0.00

14,500.00

0.00

0 %

0

ชุดรับแขก

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0 %

0

ตู้เ ล็กแบบบานเลื่อน

0.00

0.00

8,600.00

0.00

0 %

0

โต๊ะเคานเตอร

0.00

0.00

29,500.00

0.00

0 %

0

โต๊ะทางาน

0.00

0.00

4,950.00

6,000.00

-100 %

0

โต๊ะทางาน(แบบโลง)

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0 %

0

โต๊ะประชุม

0.00

0.00

39,200.00

0.00

0 %

0

โต๊ะพับอเนกประ งค โฟเมก้า

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

0.00

0.00

16,900.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

13,000.00

-100 %

0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องโทรทัศนแอลอีดี (LED TV) แบบ
Smart Tv ขนาด 40 นิ้ว
เครื่องเ ียงแบบเคลื่อนย้ายตู้ลาโพงเอนก
ประ งค 15 นิ้ว
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

เครื่องเ ียงพร้อมอุปกรณ

0.00

0.00

69,000.00

0.00

0 %

0

ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต

0.00

0.00

5,900.00

0.00

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน านักงาน

0.00

0.00

0.00

17,000.00

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก า รับงาน านัก
งาน

0.00

0.00

15,500.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ี แบบ
Network

0.00

0.00

9,990.00

0.00

0 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก

0.00

0.00

0.00

4,300.00

-100 %

0

อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประ งค

0.00

0.00

0.00

1,400.00

-100 %

0

โพเดียมแทนยืนบรรยาย ใน ถานที่ (อาคาร)

0.00

0.00

20,000.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0.00

0.00

288,540.00

54,200.00

84,600

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

288,540.00

54,200.00

84,600

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

193,526.00

209,653.15

597,011.00

579,200.00

299,600

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

368,242.00

209,653.15

597,011.00

579,200.00

299,600

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑอื่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการกีฬา าน ัมพันธตาบลควนปริง

67,125.00

92,819.00

78,639.86

100,000.00

0 %

100,000

โครงการแขงขันกีฬาต้านภัยยาเ พติด

297,430.00

299,691.00

293,590.00

300,000.00

-33.33 %

200,000

โครงการแขงขันกีฬา าน ัมพันธศพด.

0.00

0.00

0.00

13,000.00

15.38 %

15,000

โครงการแขงขันฟุตบอลประเพณีวัน
งกรานตบ้านควนปริงรัก ามัคคีต้านยาเ พ
ติด

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-100 %

0

โครงการแขงขันฟุตบอลประเพณีวัน
งกรานตบ้านโคก ะท้อนรัก ามัคคีต้านยา
เ พติด

0.00

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนยกีฬา
ตาบลควนปริง

0.00

9,775.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ งทีมนักกีฬาผู้ ูงอายุตาบลควนปริ
ง

0.00

0.00

0.00

23,000.00

0 %

23,000

16,956.00

20,164.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ งเ ริมทักษะด้านการกีฬา
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการ นับ นุนการแขงขันกีฬา

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

32,051.00

25,566.00

36,029.00

50,000.00

413,562.00

448,015.00

408,258.86

516,000.00

119,841.00

121,183.00

130,000.00

130,000.00

รวมค่าวัสดุ

119,841.00

121,183.00

130,000.00

130,000.00

100,000

รวมงบดาเนินงาน

533,403.00

569,198.00

538,258.86

646,000.00

488,000

โคมไฟเมทัลฮาไลต

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

2,000

ชุดเครื่องขยายเ ียง า รับกิจกรรมภาค
นาม

0.00

0.00

26,500.00

0.00

0 %

0

9,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

98,900.00

296,700.00

300,000.00

-100 %

0

9,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

7,500

28,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

46,000.00

98,900.00

323,200.00

300,000.00

รวมค่าใช้สอย

0 %

ปี 2564
50,000
388,000

ค่าวัสดุ
วั ดุกีฬา

-23.08 %

100,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑกีฬา
เก้าอี้กรรมการตัด ินวอลเลยบอล แบบยืน
เครื่องออกกาลังกาย
ป้ายบอกคะแนนอเนกประ งค
เ าประตูโกวฟุตซอล
เ าวอลเลยบอล และตะกร้อ
รวมค่าครุภัณฑ์

9,500
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ
ที่พักนักกีฬา

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างลานกีฬาตาบลควนปริง มู
ที่ 4

0.00

0.00

505,500.00

0.00

0 %

0

โครงการกอ ร้างลานกีฬาบ้านเกาะปริง มู
ที่ 1

0.00

0.00

0.00

120,000.00

-100 %

0

โครงการจัด ร้างอัฒจันทรนั่งชมกีฬา

0.00

0.00

395,000.00

0.00

0 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

30,000.00

900,500.00

120,000.00

0

รวมงบลงทุน

46,000.00

128,900.00

1,223,700.00

420,000.00

9,500

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

579,403.00

698,098.00

1,761,958.86

1,066,000.00

497,500

0.00

10,730.00

8,788.00

0.00

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมพัฒนาชุมชน

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมพัฒนาชุมชน “
วัด ประชา รัฐ ร้าง ุข”

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00

0.00

0.00

20,000.00

-50 %

10,000

12,406.00

14,750.00

14,530.00

15,000.00

0 %

15,000

102,488.00

112,477.00

113,399.63

116,766.00

2.77 %

120,000

74,200.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

96,152.00

99,972.00

100,000.00

0 %

100,000

78,626.00

79,395.00

74,680.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

80,000

โครงการทด อบการอานพระม าคัมภีรอัลกุ
รอาน

28,700.00

25,688.00

28,658.50

16,600.00

20.48 %

20,000

โครงการพัมนาศักยภาพบุคลากรด้านศา นา
วัฒนธรรมและประเพณี

0.00

14,285.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการ งเ ริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

6,950.00

9,757.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

303,370.00

363,234.00

340,028.13

268,366.00

345,000

รวมงบดาเนินงาน

303,370.00

363,234.00

340,028.13

268,366.00

345,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
โครงการจัดงานเมาลิด
โครงการจัดตั้งคณะกลองยาววัฒนธรรม
ตาบลควนปริง
โครงการจัดประเพณีลอยกระทง
โครงการจัดประเพณีวัน งกรานต
โครงการจัดประเพณี งกรานต
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน

230,000.00

325,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

325,000.00

325,000.00

0 %

325,000

รวมเงินอุดหนุน

230,000.00

325,000.00

325,000.00

325,000.00

325,000

รวมงบเงินอุดหนุน

230,000.00

325,000.00

325,000.00

325,000.00

325,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

533,370.00

688,234.00

665,028.13

593,366.00

670,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1,112,773.00

1,386,332.00

2,426,986.99

1,659,366.00

1,167,500

0.00

0.00

0.00

7,000.00

เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการฝึกอบรมการขยายพันธุพืช

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการเพิ่มประ ิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจา
ตาบล

ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2564

9,358.00

7,416.00

9,228.00

10,000.00

10,000

รวมค่าใช้สอย

9,358.00

7,416.00

9,228.00

17,000.00

10,000

รวมงบดาเนินงาน

9,358.00

7,416.00

9,228.00

17,000.00

10,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

9,358.00

7,416.00

9,228.00

17,000.00

10,000

รวมแผนงานการเกษตร

9,358.00

7,416.00

9,228.00

17,000.00

10,000

883,616.96

931,771.65

1,095,599.62

1,083,957.00

รวมค่าสาธารณูปโภค

883,616.96

931,771.65

1,095,599.62

1,083,957.00

1,000,000

รวมงบดาเนินงาน

883,616.96

931,771.65

1,095,599.62

1,083,957.00

1,000,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
งบดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

-7.75 %

1,000,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑการเกษตร
เครื่อง ูบน้าบาดาล/ใบพัด ชนิดมอเตอรจุม
ใต้น้า

168,759.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

168,759.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงบลงทุน

168,759.00

0.00

0.00

0.00

0

รวมงานกิจการประปา

1,052,375.96

931,771.65

1,095,599.62

1,083,957.00

1,000,000

รวมแผนงานการพาณิชย์

1,052,375.96

931,771.65

1,095,599.62

1,083,957.00

1,000,000

168,334.00

194,826.28

207,679.00

217,240.00

43.78 %

312,337

0.00

0.00

8,100.00

8,690.00

43.77 %

12,494

เบี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ

6,729,200.00

6,847,100.00

7,461,400.00

8,350,000.00

10.18 %

9,200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

1,400,000.00

1,468,800.00

1,552,000.00

1,660,000.00

8.43 %

1,800,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอด

6,000.00

6,000.00

6,000.00

12,000.00

0 %

12,000

395,877.73

320,213.24

62,992.05

230,000.00

8.7 %

250,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม
เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน

ารองจาย
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
รายจายตามข้อผูกพัน

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

170,000.00

155,000.00

0.00

0.00

0 %

0

รายจายตามข้อผูกพัน

0.00

0.00

140,000.00

0.00

0 %

0

เงิน มทบกองทุน วั ดิการชุมชน

0.00

0.00

0.00

80,000.00

0 %

80,000

เงิน มทบกองทุน ลักประกัน ุขภาพอบต
.ควนปริง

0.00

0.00

0.00

170,000.00

0 %

170,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

4,900

245,000.00

252,314.00

282,815.00

288,480.00

-4.17 %

276,450

รวมงบกลาง

9,114,411.73

9,244,253.52

9,720,986.05

11,016,410.00

12,118,181

รวมงบกลาง

9,114,411.73

9,244,253.52

9,720,986.05

11,016,410.00

12,118,181

รวมงบกลาง

9,114,411.73

9,244,253.52

9,720,986.05

11,016,410.00

12,118,181

รวมแผนงานงบกลาง

9,114,411.73

9,244,253.52

9,720,986.05

11,016,410.00

12,118,181

รวมทุกแผนงาน

35,136,244.30

35,935,564.30

39,035,391.47

47,854,011.00

47,687,000

เงินชวยพิเศษ
เงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)

น้า : 1/86
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค ารบริ าร วนตําบลควนปริง
อํา ภอ มืองตรัง จัง วัดตรัง
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,687,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

12,229,425 บาท

งบบุคลากร

รวม

8,586,540 บาท

รวม

2,311,920 บาท

จํานวน

514,080 บาท

จํานวน

42,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนราย ดือนของนาย /รองนาย ฯได้แ
1) งิน ดือนนาย อบต.อัตรา ดือนละ 20,400 บาท
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 244,800 บาท
2) งิน ดือนรองนาย อบต. อัตรา ดือนละ 11,220 บาท
จํานวน 2 อัตรา ป็น งิน 22,440 บาท คํานวณตั้งจาย
ไว้ จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 269,280 บาท
งินคาตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย
- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงของนาย /รองนาย ฯได้แ
1) งินประจําตําแ นงนาย อบต. อัตรา ดือนละ 1,750
บาท คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 21,000 บาท
2) งินประจําตําแ นงรองนาย อบต. อัตรา ดือนละ 880
บาท จํานวน 2 อัตรา ป็น งิน 1,760 บาท คํานวณตั้งจาย
ไว้ จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 21,120 บาท

น้า : 2/86
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งินคาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย

จํานวน

42,120 บาท

จํานวน

86,400 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนของ ลขานุ าร นาย อบต. อัตรา ดือน
ละ 7,200 บาท คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
งินคาตอบแทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนท้องถิ่น
จํานวน

1,627,200 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพิ ศษของนาย /รองนาย ฯได้แ
1) งินคาตอบแทนพิ ศษนาย อบต. อัตรา ดือนละ 1,750 บาท
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 21,000 บาท
2) งินคาตอบแทนพิ ศษรองนาย อบต. อัตรา ดือนละ 880
บาท จํานวน 2 อัตรา ป็น งิน 1,760 บาท คํานวณตั้งจาย
ไว้ จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 21,120 บาท
งินคาตอบแทน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค าร
บริ าร วนตําบล

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนประธาน ภาอบต./รองประธาน ภาอบ
ต. ลขานุ าร ภาอบต./ มาชิ ภาอบต.ได้แ
1) คาตอบแทนประธาน ภาอบต.อัตรา ดือนละ 11,220 บาท
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 134,640 บาท
2)คาตอบแทนรองประธาน ภาอบต. อัตรา ดือนละ 9,180
บาท คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 110,160 บาท
3)คาตอบแทน ลขานุ าร ภาอบต.อัตรา ดือนละ 7,200 บาท
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 86,400 บาท
4)คาตอบแทน มาชิ ภาอบต. อัตรา ดือนละ 7,200
บาท จํานวน 16 อัตรา ป็น งิน 108,000 บาท คํานวณตั้งจาย
ไว้ จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 1,296,000 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

6,274,620 บาท

จํานวน

3,870,300 บาท

จํานวน

145,200 บาท

จํานวน

126,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนของพนั งาน วนตําบลและ งินปรับปรุง งิน
ดือนพนั งาน วนตําบลประจําปีของพนั งาน วนตําบล
ตําแ นงนั บริ ารงานท้องถิ่น นั บริ ารงานทั่วไป นั วิชา าร
ตรวจ อบภายใน นั จัด ารงานทั่วไป นั วิ คราะ นโยบายและ
แผน นั ทรัพยา รบุคคล นั พัฒนาชุมชน นิติ ร นั วิชา าร
าธารณ ุข จ้าพนั งานธุร าร จ้าพนั งานป้อง ัน ป็น
ต้น คํานวณตั้งจายไว้ 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งาน วน
ตําบล ตําแ นง จ้าพนั งานธุร าร ป็นต้น คํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 7,200 บาท
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ํา รับตําแ นงที่มี ตุ
พิ ศษ ตําแ นง นิติ ร (พ.ต. .) คํานวณตั้งจายไว้ 12 ดือน ป็น
งิน 54,000
บาท
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนนั บริ ารงานท้องถิ่น อัตรา ดือน
ละ 7,000 บาท ตอ ดือน คํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 84,000 บาท

งินประจําตําแ นง
- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงราย ดือนของนั บริ ารงานท้อง
ถิ่นอัตรา ดือนละ 7,000 บาท ตอ ดือน คํานวณตั้งจาย
ไว้ จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 84,000 บาท และ งินประจํา
ตําแ นงราย ดือนของนั บริ ารงานทั่วไป อัตรา ดือน
ละ 3,500 บาท ตอ ดือน คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน ป็น
งิน 42,000 บาท

น้า : 4/86

วันที่พิมพ : 23/12/2563 14:52:49

คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จํานวน

1,896,120 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นงผ้ชวย
นั พัฒนาชุมชน ผ้ชวย จ้าพนั งานธุร าร ผ้ชวย จ้าพนั งาน
ประชา ัมพันธ พนั งานขับรถบรรทุ ขยะ พนั งานขับ ครื่องจั ร
ลขนาด บา(ทั ษะ) ป็นต้น และพนั งานจ้างทั่วไปตําแ นงคน
งานทั่วไป คนงานประจํารถขยะ นั ารภารโรง พนั งานขับรถ
ยนต วน ลาง ป็นต้น คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
จํานวน

237,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้าง ตาม
ภาร ิจ ตําแ นงผ้ชวย จ้าธุร าร ผ้ชวย จ้าพนั งานประชา
ัมพันธ พนั งานขับรถบรรทุ ขยะ พนั งานขับ ครื่องจั ร ล
ขนาด บา ป็นต้น และพนั งานจ้างทั่วไปตําแ นงคนงานทั่ว
ไป คนงานประจํารถขยะ นั ารภารโรง พนั งานจ้างทั่วไป
ตําแ นงคนงานทั่วไป คนงานประจํารถขยะ นั าร
ภารโรง พนั งานขับรถยนต วน ลาง ป็นต้น คํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 ดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

3,268,385 บาท

รวม

867,385 บาท

จํานวน

605,385 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
( งินรางวัลประจําปี) ใ ้แ พนั งาน วนตําบลและพนั งาน
จ้าง ป็น งิน 505,385 บาท
- พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน อปพร. อ ม. ฯลฯ ป็น
งิน 100,000 บาท
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้
แ พนั งาน วนตําบลและพนั งานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอ
วลาราช าร ซึ่งมี ิทธิ์ บิ ได้ตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่
ี่ยวข้อง
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คา ชาบ้าน

จํานวน

150,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชาบ้าน ได้แ คา ชาบ้าน คา ชาซื้อบ้าน รือคา
ผอนชําระ งิน ้ ํา รับพนั งาน วนตําบล ซึ่งมี ิทธิ์ บิ ได้ตาม
ระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จํานวน

12,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ พนั งาน วนตําบล
และล จ้างประจําที่มิ ิทธิ บิ ได้ตามระ บียบฯ
ค่าใช้สอย

รวม

1,300,000 บาท

จํานวน

260,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

210,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ชน
1)คาจ้าง มาถาย อ าร/จัดทํารป ลมฯลฯ
2)คาจ้าง มา จ้า น้าที่รั ษาความปลอดภัย
3)คาพัฒนาและปรับปรุง ว็บไซต จาย ป็นคาปรับปรุงข้อมลขาว
าร
4)คาจ้าง มาบริ ารอื่นๆ
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
- พื่อจาย ป็นคารับรอง ี่ยว ับ ารต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล
คา ลี้ยงรับรอง ารประชุม ภาท้องถิ่น คณะ รรม ารฯลฯ และคา
ลี้ยงรับรองใน ารประชุมอื่นๆ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารฝึ อบรม ัมมนาและ ดินทางไป
ราช าร ชน คาลงทะ บียน คา บี้ย ลี้ยง คา ชาที่พั คา
พา นะ ฯลฯ ํา รับผ้บริ าร ผ้ชวยบริ าร มาชิ ภาอบต
.พนั งาน วนตําบล และพนั งานจ้าง ซึ่งมี ิทธิ บิ ได้ตาม
ระ บียบ ฎ มาย ํา นด
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โครง ารจัด ิจ รรม ทิดพระ ียรติพระบาท ม ด็จพระ จ้าอย ัว
ม ด็จพระนาง จ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศศานุวงศ

จํานวน

100,000 บาท

โครง ารพัฒนาความร้ทางด้าน ฎ มาย พื่อใช้ใน ารปฏิบัติราช าร จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง ารจัด ิจ รรม ทิด
พระ ียรติพระบาท ม ด็จพระ จ้าอย ัว ม ด็จพระนาง จ้าพระ
บรมราชินีและพระบรมวงศศานุวงศ ในโอ า ตางๆ และ ง ริม
นับ นุน ารจัดงานรัฐพิธีตางๆ โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย
คาตอบแทน คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาจ้าง
มาบริ าร
งินรางวัล วั ดุ อุป รณ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
น้า 3-64 ลําดับที่ 1

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง ารอบรมใ ้ความร้
ด้าน ฎ มาย โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คา มนาคุณวิทยา ร
คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาวั ดุ ครื่อง ขียนและ
อุป รณ ป้ายประชา ัมพันธฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-85
ลําดับที่ 6
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โครง าร ง ริม ารป้อง ัน ารทุจริตและประพฤติมิชอบใน าร
ปฏิบัติราช ารใ ้แ ประชาชนทั่วไป

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง าร ง ริม าร
ป้อง ัน ารทุจริตและประพฤติมิชอบใน ารปฏิบัติราช ารใ ้แ
ประชาชนทั่วไป โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คา มนาคุณ
วิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาวั ดุ ครื่อง
ขียนและอุป รณ ป้ายประชา ัมพันธฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จํา
ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557และที่แ ้ไข
พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 3-86
ลําดับที่ 8
โครง าร ง ริมและ นับ นุน ารจัดทํา วทีประชาคม มบ้านและ
ตําบล
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง าร ง ริมและ
นับ นุน ารจัดทํา วทีประชาคม มบ้านและตําบล โดยมีคาใช้
จายประ อบด้วย
คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
วั ดุ ครื่อง ขียนและอุป รณ ป้ายประชา ัมพันธฯลฯ และคาใช้
จายอื่น
ที่จํา ป็น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-64
ลําดับที่ 2
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โครง าร ง ริมและ นับ นุน าร ลือ ตั้งทุ ระดับ

จํานวน

400,000 บาท

โครง าร ง ริม นับ นุน าร ํารวจข้อมล พื่อประ มินความพึงพอ จํานวน
ใจของผ้รับบริ าร

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง าร ง ริมและ
นับ นุน าร ลือ ตั้งทุ ระดับ โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คา
ใช้จายประจํา นวย ลือ ตั้ง คาตอบแทน คาอา าร คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่ม คาวั ดุ ครื่อง ขียนและอุป รณ ป้ายประชา
ัมพันธ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็นฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
ลงวันที่ 6 ร ฎาคม 2561 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2/2563 น้า 2 ลําดับที่ 1

- พื่อใช้จายใน ารดํา นินงานโครง าร ง ริม นับ นุน าร
ํารวจข้อมล พื่อประ มินความพึงพอใจของผ้รับบริ าร พื่อจาย
ป็นคาจ้าง ํารวจและ
วิจัยข้อมล โดยมีคาใช้จายใน ารจ้าง ถาบัน ํารวจข้อมล พื่อ
ประ มินความพึงพอใจ
- ป็นไปตามประ าศ .จ., .ท. และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐาน
ทั่วไป ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข และวิธี าร ํา นด งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําปี ํา รับพนั งาน วนท้องถิ่น ล จ้าง และพนั งานจ้าง
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2558
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-84
ลําดับที่ 1
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โครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดําริ ม ด็จ
พระ ทพรัตนราช ุดาฯ

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง ารอนุรั ษพันธุ
รรมพืชอัน นื่องมาจา พระราชดําริ ม ด็จพระ ทพรัตนราช ุดาฯ
โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม
คาวั ดุ ครื่อง ขียนและอุป รณ ป้ายประชา ัมพันธ คาใช้จาย
อื่นๆ
ที่จํา ป็นใน ารฝึ อบรมฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท0810.6/ว1425
ลงวันที่ 4 มษายน 2562
-ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-67
ลําดับที่ 3
โครง ารอบรม ง ริมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผ้บริ าร มาชิ
ภาอบต. พนั งาน วนตําบล และพนั งานจ้างฯลฯ
- พื่อใช้จายใน ารดํา นินงานโครง ารอบรม ง ริมคุณธรรมและ
จริยธรรมคณะผ้บริ าร มาชิ ภาอบต. พนั งาน วน
ตําบล ล จ้าง และพนั งานจ้างฯลฯ โดยมีคาใช้จายประ อบ
ด้วย คา ัมมนาคุณวิทยา ร คาวั ดุอุป รณ คาอา ารวางและ
ครื่องดื่มฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-84
ลําดับที่ 3
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็นคาบํารุงรั ษาและซอมแซมทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามป ติ
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ค่าวัสดุ

รวม

715,000 บาท

วั ดุ ํานั งาน

จํานวน

120,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ํานั งาน ชน โตะตางๆ ้าอี้ตางๆ ต้
ตางๆ ระดาษ ดิน อ ปา า แฟ้ม นัง ือพิมพ น้ําดื่ม ฯลฯ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อ ป็นคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า และวั ดุอะไ ล ถาน ํา รับนาฬิ า ฯลฯ
วั ดุงานบ้านงานครัว
จํานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบ้านงานครัว ชน จาน ชาม ช้อน ไม้
วาด แ ้วน้ํา ถุงขยะ น้ํายาล้างจาน น้ํายาล้าง ้องน้ํา ฯลฯ
วั ดุ อ ร้าง

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชนไม้ตางๆ ี ปน
ซี มนต ทราย ตะป ล็ ฯลฯ
วั ดุยานพา นะและขน ง

จํานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะและขน ง ชน แบต ตอรี่ ยาง
นอ ยางใน วั ดุอะไ ล น้ํามัน บร ัว ทียน ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จํานวน

350,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ํามันดี ซล น้ํามัน
บนซิน น้ํามัน ครื่อง ฯลฯ
วั ดุ าร ษตร
จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ าร ษตร ชน จอบ ียบ ปริง
อร ต้นไม้ ปุ๋ย ดิน าร คมี ฯลฯ
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ชน ป้ายโพ
ตอร ประชา ัมพันธตางๆ ป้ายผ้า ป้ายไวนิล ฯลฯ
วั ดุคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร ชน แผนซีดี ัวพิมพ มึ มึ
พิมพ แป้นพิมพ มา ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

386,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าและคาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร
ไฟฟ้าของ ที่ทํา ารองค ารบริ าร วนตําบลควนปริง และ
อ ระจายขาว ฯลฯ
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
จํานวน

15,000 บาท

คาไฟฟ้า

- พื่อ ป็นคาน้ําประปา และคาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้
บริ ารประปาของ ที่ทํา ารอบต.ควนปริง ฯลฯ
คาบริ ารโทรศัพท

จํานวน

6,000 บาท

- พื่อ ป็นคาบริ ารโทรศัพท โทร าร ที่ใช้ใน ารติดตอราช าร
คาบริ ารไปรษณีย

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัด งไปรษณีย ชน คาไปรษณีย คาดวงตรา
ไปรษณียอา ร
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จํานวน

55,000 บาท

รวม

374,500 บาท

รวม

374,500 บาท

จํานวน

7,500 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบริ ารทางด้านโทรคมนาคม ชน คาใช้จาย ี่ยว
ับระบบอิน ตอร น็ต คาใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารอิน ตอร น็ต
และคาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ารใช้บริ าร ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานั งาน
โตะ มบชา
-จัดซื้อโตะ มบชา จํานวน 1 ชุด (ตั้งตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ํานั งบประมาณ ฉบับธันวาคม 2562 โดยมี
คุณลั ษณะดังนี้
1) ทําด้วยไม้ ั
2) มีโตะ มบชา 9 ตัว
3) มีฐานรองโตะ ม
- ป็นครุภัณฑที่ใช้ใน ํานั งาน จึงไมมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทย มท 0810.3/ ว 2931 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4
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ครุภัณฑโฆษณาและ ผยแพร
ครื่องถายภาพ คลื่อนไ ว ระบบดิจิตอล

จํานวน

45,000 บาท

จํานวน

22,000 บาท

- พื่อจัดซื้อ ครื่องถายภาพ คลื่อนไ ว ระบบดิจิตอล จํานวน 1
ครื่อง (ตั้งตามราคาท้องตลาด นื่องจา ไมมีในมาตรฐาน
ครุภัณฑของ ํานั งบประมาณ) โดยมีคุณ มบัติดังนี้
1) ป็น ล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละ อียดที่ ํา นด ป็นรายละ อียดที่ ซ็น ซอร
ภาพ (Image sensor) โดยมีความละ อียดไมน้อย วา 16 ล้านพิ
ซล
3) มีระบบแฟลชในตัว
4) ามารถถายภาพนิ่งและภาพ คลื่อนไ วได้
5) ามารถถอด ปลี่ยน ื่อบันทึ ข้อมลได้อาง ะดว มื่อข้อมล ต็ม
มื่อต้อง าร ปลี่ยน
6) ามารถโอนถายข้อมลจา ล้องไปยังคอมพิว ตอรได้
7) มี ระ ป๋าบรรจุ ล้อง
- ปรา ฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้า 15 ลําดับที่ 2
ครุภัณฑคอมพิว ตอร
คอมพิว ตอรโนตบุ
- พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอรโนตบุ ํา รับงานประมวล
ผล จํานวน 1 ครื่อง โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั (4 core) จํานวน 1 นวย โดยมีคุณลั ษณะ อยางใดอยาง
นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1) ใน รณีที่มี นวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม น้อย วา 4 MB ต้องมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย วา 2.3 GHz และมี
นวย ประมวลผลด้าน ราฟิ (Graphics Processing Unit) ไม
น้อย วา 10 แ น รือ
2) ใน รณีที่มี นวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม น้อย วา 6 MB ต้องมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย วา 1.8 GHz และมี
ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้ความ ามารถ
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ใน ารประมวลผล ง
- มี นวยความจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา ขนาดไม
น้อย วา 8 GB
- มี นวยจัด ็บข้อมล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไม
น้อย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อย วา 250 GB จํานวน 1 นวย
- มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไมน้อย วา 1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไมน้อย วา 12 นิ้ว
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง - มีชอง ชื่อมตอแบบ HDMI รือ VGA จํานวนไมน้อย
วา 1ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวน ไมน้อย วา 1
ชอง
- ามารถใช้งานได้ไมน้อย วา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
- ป็นไปตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
- ปรา ฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
น้า 15 ลําดับที่ 12

คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ

จํานวน

300,000 บาท

รวม

2,894,073 บาท

รวม

2,202,948 บาท

รวม

2,202,948 บาท

จํานวน

1,383,480 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบํารุงรั ษาและปรับปรุง ครุภัณฑ(รายจาย พื่อ
ซอมแซมบํารุง โครง ร้างของครุภัณฑขนาดใ ญ ซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงตามป ติ รือคาซอม ลาง)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
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- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล และ งินปรับปรุง งิน
ดือนประจําปีของพนั งาน วนตําบล ตําแ นงผ้อํานวย าร อง
คลัง นั วิชา าร งินและบัญชี นั วิชา ารจัด ็บรายได้ จ้า
พนั งานพั ดุ จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี ป็นต้น คํานวณตั้ง
ไว้จํานวน 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จํานวน

12,840 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชั่วคราวของพนั งาน วนตําบล
ตําแ นง จ้าพนั งานพั ดุ คํานวณตั้งไว้จํานวน 12 ดือน
งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

คาจ้างล จ้างประจํา

จํานวน

188,640 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจ้างล จ้างประจําและ งินปรับปรุง งิน ดือน
ประจําปีของล จ้างประจํา ตําแ นง จ้าพนั งานจัด ็บราย
ได้ จํานวน 1 อัตรา คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จํานวน

537,816 บาท

จํานวน

38,172 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงราย ดือนของผ้อํานวย าร อง
คลัง อัตราละ 3,500 บาทตอ ดือน คํานวณตั้งจายไว้ 12 ดือน

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ตําแ นง ผ้ชวย
จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี ผ้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ ผ้
ชวย จ้าพนั งานพั ดุ และพนั งานจ้างทั่วไป ตําแ นงพนั งาน
จดมาตรวัดน้ํา
จํานวน 4 อัตรา คํานวณตั้งไว้จํานวน 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ ตําแ นง ผ้ชวย จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี ผ้ชวย จ้า
พนั งานจัด ็บรายได้ ผ้ชวย จ้าพนั งานพั ดุ และพนั งานจ้าง
ทั่วไป ตําแ นงพนั งานจดมาตรวัดน้ํา จํานวน 4 อัตรา คํานวณ
ตั้งไว้จํานวน 12 ดือน
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งบดาเนินงาน

รวม

615,325 บาท

รวม

363,220 บาท

จํานวน

302,220 บาท

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้
แ พนั งาน วนตําบลและพนั งานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอ
วลาราช าร ซึ่งมี ิทธิ์ บิ ได้ตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่
ี่ยวข้อง
คา ชาบ้าน

จํานวน

36,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชาบ้าน ได้แ คา ชาบ้าน คา ชาซื้อบ้าน รือคา
ผอนชําระ งิน ้ ํา รับพนั งาน วนตําบล ซึ่งมี ิทธิ์ บิ ได้ตาม
ระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จํานวน

15,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจําปี) ใ ้แ พนั งาน วนตําบลและพนั งานจ้าง ป็น
งิน 152,220 บาท
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ ้ ับบุคคล รือคณะ รรม ารผ้รับผิด
ชอบ ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ป็น งิน 150,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ พนั งาน วนตําบล
และล จ้างประจําที่มิ ิทธิ บิ ได้ตามระ บียบฯ
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ค่าใช้สอย

รวม

152,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ชน
1.คาถาย อ าร
2.คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ
3.คาจ้าง มาโฆษณาทาง ื่อและ ิ่งพิมพตาง ๆ
4.คาธรรม นียมตาง ๆ
5.คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณ
5.คาจ้าง มาบริ ารอื่นๆ
6.คาจ้าง มาบุคลา รตามโครง ารจัดทําแผนที่ภาษีฯ
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
- พื่อจาย ป็นคารับรอง ี่ยว ับ ารต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล
คา ลี้ยงรับรอง ารประชุมอื่นๆ ฯลฯ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารฝึ อบรม ัมมนาและ ดินทางไป
ราช าร ชน คาลงทะ บียน คา บี้ย ลี้ยง คา ชาที่พั คา
พา นะ และคาใช้จายอื่นๆ ใน าร ดินทางไปราช าร รืออบรม
ัมมนา ศึ ษาดงานของพนั งาน วนตําบล ล จ้าง
ประจํา พนั งานจ้าง รือผ้มี ิทธิอื่นตามระ บียบ ฎ มาย
ํา นด
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โครง ารจัด ็บภาษีและรายได้ คลื่อนที่

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง ารจัด ็บภาษีและ
รายได้ คลื่อนที่โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาอา ารวางและ
ครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็นและ ี่ยวข้อง ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 3-90
ลําดับที่ 20
โครง ารปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะ บียนทรัพย ิน โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาจ้าง มา
ปรับปรุงข้อมล และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็นและ ี่ยวข้อง ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพย ินขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 3-91
ลําดับที่ 21
โครง ารอบรมใ ้ความร้ ี่ยว ับ ารจัดซื้อจัดจ้างขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง ารอบรม ี่ยว ับ
ารจัดซื้อจัดจ้างขององค รป ครอง วนท้องถิ่น โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาอา ารวางและ ครื่องดื่มและคาใช้จายอื่นที่จํา
ป็นและ ี่ยวข้อง ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 3-91
ลําดับที่ 22
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โครง ารอบรมใ ้ความร้ ี่ยว ับ ารชําระภาษีขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

รวม

85,000 บาท

วั ดุ ํานั งาน

จํานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุที่จํา ป็นต้องใช้ใน ํานั งาน ทุ
ชนิด ชน ระดาษ ปา า ลวด ย็บ ระดาษ ไม้
บรรทัด ยางลบ แฟ้ม แบบพิมพตางๆ ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ํามันดี ซล น้ํามัน
บนซิน น้ํามัน ครื่อง น้ํามันจารบี ที่ใช้ใน ิจ ารขององค าร
บริ าร วนตําบล
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง าร ี่ยว ับ าร
ชําระภาษีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาอา ารวางและ ครื่องดื่มและคาใช้จายอื่นที่จํา
ป็นและ ี่ยวข้อง ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 3-90
ลําดับที่ 18
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็นคาบํารุงรั ษาและซอมแซมทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามป ติ
ค่าวัสดุ

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ชน ป้ายโพ
ตอร ประชา ัมพันธตางๆ ป้ายผ้า ป้ายไวนิล ฯลฯ
วั ดุคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร ชน แผนซีดี ัวพิมพ มึ มึ
พิมพ แป้นพิมพ มา ฯลฯ

จํานวน

30,000 บาท
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

15,105 บาท

คาบริ ารไปรษณีย

จํานวน

15,105 บาท

รวม

75,800 บาท

รวม

75,800 บาท

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

16,500 บาท

- พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย คาโทร ลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียา ร ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานั งาน
้าอี้ทํางาน
- พื่อจัดซื้อ ้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว (ตั้งตามราคาท้อง
ตลาด นื่องจา ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑของ ํานั งบ
ประมาณ) โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
1) มีพนั ผิง ลัง
2) ล้อ ลื่อนได้
3) มีที่พั แขนทั้ง องข้าง
- ปรา ฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
น้า 14 ลําดับที่ 8
ต้ ็บ อ าร
- พื่อจัดซื้อต้ ล็ จํานวน 3 ต้ (ตั้งตามราคาบัญชีมาตรฐานครุ
ภัณท ํานั งบประมาณ ประจําปี 2562) โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
- มีมือจับชนิดปิด
- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- ป็นครุภัณฑที่ใช้ใน ํานั งาน จึงไมมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทย มท 0810.3/ ว 2931 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4
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ต้ ล็ แบบบาน ลื่อน

จํานวน

9,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจัดซื้อต้ ล็ แบบบาน ลื่อน จํานวน 2 ต้(ตั้งตามราคาท้อง
ตลาด นื่องจา ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑของ ํานั งบประมาณ)
โดยมีคุณ มบัติดังนี้
- ป็นต้ ล็ แบบบาน ลื่อน
- ป็นครุภัณฑที่ใช้ใน ํานั งาน จึงไมมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทย มท 0810.3/ ว 2931 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4
โตะทํางาน
- พื่อจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว (ตั้งตามราคาท้อง
ตลาด นื่องจา ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑของ ํานั งบ
ประมาณ) โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
1) โตะไม้
2) มีลิ้นชั ใ อ ารอยางน้อย 2 ลิ้นชั
- ปรา ฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
น้า 14 ลําดับที่ 7
ครุภัณฑคอมพิว ตอร
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คอมพิว ตอรโนตบุ

จํานวน

22,000 บาท

วันที่พิมพ : 23/12/2563 14:52:49

- พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอรโนตบุ ํา รับงานประมวลผล
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั (4 core) จํานวน 1 นวย โดยมีคุณลั ษณะ อยางใดอยาง
นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1) ใน รณีที่มี นวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม น้อย วา 4 MB ต้องมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย วา 2.3 GHz และมี
นวย ประมวลผลด้าน ราฟิ (Graphics Processing Unit) ไม
น้อย วา 10 แ น รือ
2) ใน รณีที่มี นวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไม น้อย วา 6 MB ต้องมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย วา 1.8 GHz และมี
ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้ความ ามารถ
ใน ารประมวลผล ง
- มี นวยความจํา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา ขนาดไม
น้อย วา 8 GB
- มี นวยจัด ็บข้อมล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไม
น้อย วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อย วา 250 GB จํานวน 1 นวย
- มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไมน้อย วา 1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไมน้อย วา 12 นิ้ว
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง - มีชอง ชื่อมตอแบบ HDMI รือ VGA จํานวนไมน้อย
วา 1ชอง
- มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวน ไมน้อย วา 1
ชอง
- ามารถใช้งานได้ไมน้อย วา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
- ป็นไปตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
- ปรา ฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
น้า 14 ลําดับที่ 9
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ครื่องพิมพแบบฉีด มึ
- พื่อจัดซื้อ ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 ครื่อง ราคา 4,300
บาท คุณลั ษณะพื้นฐานดังนี้
- ป็น ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผ้ผลิต
-มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200x1,200 dpi
-มีความ ร็วใน ารพิมพรางขาวดํา ํา รับ ระดาษ A4 ไมน้อย
วา 19 น้าตอนาที (ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที
-มีความ ร็วใน ารพิมพราง ี ํา รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 15
น้าตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จํานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
-มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 50 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4,Letter,Legal และ Custom
- ป็นไปตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
- ป็นครุภัณฑที่ใช้ใน ํานั งาน จึงไมมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทย มท 0810.3/ ว 2931 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4

จํานวน

4,300 บาท

น้า : 24/86

วันที่พิมพ : 23/12/2563 14:52:49

แ น นอร
- พื่อจัดซื้อ แ น นอร ํา รับงาน ็บ อ ารระดับศนย
บริ าร แบบที่ 1 ราคา 17,000 บาท คุณลั ษณะพื้นฐาน
- ป็น แ น นอรชนิดป้อน ระดาษขนาด A4
อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไมน้อย วา 30 แผน
- ามารถ แ น อ ารได้2 น้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละ อียดใน าร แ น ง ุด ไมน้อย วา 600x600 dpi
- มีความ ร็วใน าร แ น ระดาษขนาด A4 ได้ไมน้อย
วา 20 ppm
- ามารถ แ น อ ารได้ไมน้อย วา ระดาษขนาด A4
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา
จํานวนไมน้อย วา 1 ชอง
- ป็นไปตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน ารจัด า
อุป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือนพฤษภาคม 2563
- ป็นครุภัณฑที่ใช้ใน ํานั งาน จึงไมมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
นัง ือ ระทรวงม าดไทย มท 0810.3/ ว 2931 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4

จํานวน

17,000 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

346,200 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

346,200 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

346,200 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

286,200 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารป้อง ันและลดอุบัติ ตุทางถนนและรั ษาความ งบ รียบ
ร้อยภายในตําบล
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง ารป้อง ันและลด
อุบัติ ตุทางถนนและรั ษาความ งบ รียบร้อยภายในตําบล โดย
มีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คา บี้ย ลี้ยงและคาพา นะใน าร ดินทางไป
ราช าร คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา อ าร ป้าย
อุป รณตางๆฯลฯ
และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ดวนที่ ุดที่ มท 0810.4/ว1464 ลงวันที่ 5 มษายน 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 3-36 ลําดับที่ 1
โครง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติประจําองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง ารฝึ อบรมชุด
ปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติประจําองค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาวั ดุ ครื่อง ขียนและ
อุป รณ คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม ป้าย อุป รณตางๆฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2/2563 น้า 4 ลําดับที่ 2
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โครง ารฝึ อบรมและจัดทําแผนป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง ารฝึ อบรมและจัด
ทําแผนป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย โดยมีคาใช้จายประ อบ
ด้วย คาวั ดุ ครื่อง ขียนและอุป รณ คา มนาคุณวิทยา ร คา
อา าร
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม ป้าย อุป รณตางๆฯลฯ และคาใช้จาย
อื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
น้า 3-95 ลําดับที่ 5
โครง าร ง ริม นับ นุน ารจัด ิจ รรมวันอา า มัครป้อง ันภัย
ฝ่ายพล รือน
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง าร ง ริม นับ
นุน ารจัด ิจ รรม วันอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน โดยมี
คาใช้จาย
ประ อบด้วย คาวั ดุ ครื่อง ขียนและอุป รณ คา มนาคุณ
วิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม ป้าย อุป รณ
ตางๆฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-94
ลําดับที่ 4

น้า : 27/86

วันที่พิมพ : 23/12/2563 14:52:49

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

1,765,780 บาท

รวม

1,302,240 บาท

รวม

1,302,240 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จํานวน

758,880 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบลและ งินปรับปรุง
งิน ดือนพนั งาน วนตําบลประจําปีของพนั งาน วน
ตําบล ประ อบด้วยตําแ นงผ้อํานวย าร อง ารศึ ษาฯและนั
วิชา ารศึ ษา ตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงราย ดือนของผ้ดํารงตําแ นงผ้
อํานวย าร อง ารศึ ษา อัตรา 3,500 บาท ตอ ดือน ตั้งจายไว้
จํานวน 12 ดือน
คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จํานวน

441,360 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจและพนั งาน
จ้างทั่วไป(อัตรา ํา นดโดย อปท.จ้างโดย งิน อปท.)ประ อบด้วย
คาตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไปทั้งใน
ํานั งานและศนยพัฒนา ด็ ล็ ได้แ ผ้ชวย จ้าพนั งาน
ธุร าร 1 คนนั ารภารโรง 1 คนพนั งานจ้างทั่วไป 2 คน ป็น
ต้น ตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
จํานวน

60,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้างตั้งจาย
ไว้จํานวน 12 ดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ( งินรางวัล
ประจําปี)ใ ้แ พนั งาน วนตําบลและพนั งานจ้าง

รวม

463,540 บาท

รวม

244,540 บาท

จํานวน

101,140 บาท
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับ
พนั งาน วนตําบลและพนั งานจ้าง ที่มาปฏิบัติ น้าที่นอ วลา
ราช ารซึ่งมี ิทธิ
คา ชาบ้าน

จํานวน

120,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชาบ้าน คา ชาซื้อบ้าน รือคาผอนชําระ งิน ้
ํา รับพนั งาน วนตําบลซึ่งมี ิทธิ
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จํานวน

12,400 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตําบลที่
มี ิทธิ บิ ได้
งินชวย ลือคารั ษาพยาบาล
จํานวน

1,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือคารั ษาพยาบาลของพนั งาน วน
ตําบลที่มี ิทธิ บิ ได้
ค่าใช้สอย

รวม

130,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อ ป็นคาใช้จายใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ชน
(1) คา ย็บ ลม รือ ข้า ลม นัง ือ
(2) คาจ้าง มาโฆษณาทาง ื่อและ ิ่งพิมพตางๆ
(3) คาธรรม นียมตางๆ
(4) คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณ
(5) คาจ้าง มาบริ ารอื่นๆ
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
- พื่อจาย ป็นคารับรอง ี่ยว ับ ารต้อนรับบุคคล รือคณะ
บุคคล คา ลี้ยงรับรองใน ารประชุมอื่นๆ
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารฝึ อบรม ัมมนาและ ดินทางไป
ราช าร ํา รับพนั งาน วนตําบล พนั งานคร ผ้ดแล ด็ ของ
ศนยพัฒนา ด็ ล็ พนั งานจ้าง และบุคลา รทาง ารศึ ษาซึ่งมี
ิทธิ บิ ได้ ชน คาลงทะ บียน คา บี้ย ลี้ยง คา ชาที่พั คา
พา นะฯลฯ
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
จํานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบํารุงรั ษาและซอมแซมทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามป ติ
ค่าวัสดุ

รวม

88,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ํานั งาน โดยจําแน ประ ภทรายจาย
ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ํานั งานตามแนวทาง นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ํา นด
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
จํานวน

2,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุของ อง ารศึ ษาและ
ศนยพัฒนา ด็ ล็ โดยจําแน ประ ภทรายจาย ิ่งของที่จัด ป็น
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามแนวทาง นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง
ท้องถิ่น ํา นด
วั ดุ อ ร้าง
จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ อ ร้างของ อง ารศึ ษาและศนย
พัฒนา ด็ ล็ โดยจําแน ประ ภทรายจาย ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ ตามแนวทาง นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ํา นด
วั ดุยานพา นะและขน ง
จํานวน

2,000 บาท

วั ดุ ํานั งาน

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุยานพา นะและขน งของ อง าร
ศึ ษาโดยจําแน ประ ภทรายจาย ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุยานพา นะ
และขน งตามแนวทาง นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ํา นด
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วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จํานวน

2,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่นของ อง ารศึ ษา
และศนยพัฒนา ด็ ล็ โดยจําแน ประ ภทรายจาย ิ่งของที่จัด
ป็นวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่นตามแนวทาง นัง ือ รม ง ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ํา นด
วั ดุ าร ษตร
จํานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ าร ษตรของ อง ารศึ ษาและศนย
พัฒนา ด็ ล็ โดยจําแน ประ ภทรายจาย ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ
าร ษตรตามแนวทาง นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ํา นด
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
จํานวน

2,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อจัดจ้างวั ดุโฆษณาและ ผยแพรโดยจําแน
ประ ภทรายจาย ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุโฆษณาและ ผยแพรตามแนว
ทาง นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ํา นด
วั ดุคอมพิว ตอร
จํานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอรของ อง ารศึ ษาและ
ศนยพัฒนา ด็ ล็ โดยจําแน ประ ภทรายจาย ิ่งของที่จัด ป็น
วั ดุคอมพิว ตอรตามแนวทาง นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง
ท้องถิ่น ํา นด
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

1,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

รวม

4,467,870 บาท

รวม

1,310,580 บาท

รวม

1,310,580 บาท

จํานวน

481,980 บาท

คาบริ ารไปรษณีย
- พื่อจาย ป็นคาจัด งไปรษณีย ชน คาไปรษณีย คา งพั ดุ คา
ธรรม นียมที่ ี่ยวข้อง
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบลตําแ นงคร/ครผ้
ดแล ด็ และ งินปรับปรุง งิน ดือนของพนั งาน วนตําบล
ประจําปีตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
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งินวิทยฐานะ

จํานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะของผ้ดํารงตําแ นงคร อันดับคศ
.2 จํานวน 1 คน ป็น งิน 3,500 บาท ตอ ดือน ตั้งจายไว้
จํานวน 12 ดือน
คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จํานวน

774,600 บาท

จํานวน

12,000 บาท

รวม

1,756,290 บาท

รวม

97,750 บาท

จํานวน

88,150 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ( งินรางวัล
ประจําปี)ใ ้แ พนั งาน วนตําบลและพนั งานจ้าง
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จํานวน

9,600 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจและพนั งาน
จ้างทั่วไปในศนยพัฒนา ด็ ล็ ชน ผ้ดแล ด็ และ งินปรับปรุงคา
ตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไป ตั้งจาย
ไว้จํานวน 12 ดือน
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไป ตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตําบลที่
มี ิทธิ บิ ได้ตามระ บียบฯ
ค่าใช้สอย

รวม

795,050 บาท

จํานวน

128,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อ ป็นคาใช้จายใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ชน
(1) คา ย็บ ลม รือ ข้า ลม นัง ือ
(2) คาจ้าง มาโฆษณาทาง ื่อและ ิ่งพิมพตางๆ
(3) คาธรรม นียมตาง ๆ
(4) คาติดตั้ง ครื่องรับ ัญญาณ
(5) คาจ้าง มาบริ ารอื่นๆ ชน จ้าง มาบุคคลปฏิบัติงานฯลฯ
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารแขงขันทั ษะทางวิชา าร

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารแขงขันทั ษะทาง
วิชา ารโดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาวั ดุอุป รณ คา
พา นะ คาที่พั คา บี้ย ลี้ยงและคาใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้องใน
โครง ารฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
.2557 และระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ้ไข
พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) น้า 3-45
ลําดับที่ 29
โครง ารจัดนิทรรศ ารทาง ารศึ ษา
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารจัดนิทรรศ ารทาง
ารศึ ษาของศนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.ควนปริง โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาต แตง ถานที่ คาวั ดุอุป รณ คาตอบแทน คา
อา ารวางและ ครื่องดื่มคาจ้าง มาบริ ารและคาใช้จายอื่น ๆ ที่
ี่ยวข้องใน ารดํา นินโครง ารฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขง
ขัน ีฬาองค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 3-40
ลําดับที่ 12
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โครง าร ง ริมทั ษะด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ด็ ปฐมวัย

จํานวน

15,000 บาท

โครง าร ง ริมมาตร ารรั ษาความปลอดภัยในศนยพัฒนา ด็ ล็ จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร ง ริมทั ษะดนตรี
และนาฎศิลป์ ด็ ปฐมวัยศนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.ควนปริง โดยมี
คาใช้จายประ อบด้วยคา มนาคุณวิทยา ร คาวั ดุอุป รณและ
คาใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้องใน ารดํา นินโครง ารฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 3-42
ลําดับที่ 22

- พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร ง ริมมาตร ารรั ษา
ความปลอดภัยในศนยพัฒนา ด็ ล็ โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย
คา มนาคุณวิทยา ร คาวั ดุอุป รณ คาอา าร คาอา ารวางและ
ครื่องดื่มและคาใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้องใน ารดํา นินโครง ารฯ
ลฯ
- ป็นไปตามตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
ารฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) น้า 3-45
ลําดับที่ 28
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โครง าร นับ นุนคาใช้จายใน ารบริ าร ถานศึ ษา

จํานวน

592,050 บาท

รวม

754,490 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง าร นับ นุนคาใช้
จายใน ารบริ าร ถานศึ ษา โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย
(1) งิน นับ นุนอา าร ลางวัน ํา รับ ด็ ล็ ในศพด.อบต.ควน
ปริง จํานวน 82 คน คนละ 20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน ป็น
งิน401,800 บาท
(2) งิน นับ นุนคาจัด าร รียน าร อน(ราย ัว) ํา รับ ด็ ล็
ในศพด.อบต. ควนปริง จํานวน 82 คน (1,700
บาท/คน/ปี) ป็น งิน 139,400 บาท
(3) พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ํา รับ ด็ ปฐมวัย(อายุ 3- 5 ปี) ในศนย
พัฒนา ด็ ล็ ตามราย ารดังนี้
-คา นัง ือ รียนอัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 45 คน ป็น
งิน 9,000 บาท
-คาอุป รณ าร รียนอัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 45
คน ป็น งิน 9,000 บาท
-คา ครื่องแบบนั รียนอัตราคนละ 300 บาท/ปี จํานวน 45
คน ป็น งิน 13,500 บาท
-คา ิจ รรมพัฒนาผ้ รียนอัตราคนละ 430 บาท/ปี จํานวน 45
คน ป็น งิน 19,350 บาท
ทั้งนี้ข้อมลจํานวนนั รียนอาจ ปลี่ยนแปลงได้ โดยใ ้ ป็นไปตาม
ข้อมลจํานวน ด็ ที่มีอย ณ ปจจุบันและ รือฐานข้อมลจํานวนนั
รียนในระบบ าร น ทศทาง ารศึ ษาท้อง
ถิ่น (Local Education Center Information System)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท. 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 ร ฎาคม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 3-38
ลําดับที่ 5
ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัวโดย
จําแน ประ ภทรายจาย ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุงานบ้านงานครัวตาม
แนวทาง นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ํา นด
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คาอา าร ริม (นม)

จํานวน

734,490 บาท

รวม

109,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ระแ ไฟฟ้าและคาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ าร
ใช้บริ ารไฟฟ้าของ ศพด.อบต.ควนปริง และอาคารศนยฝึ อาชีพ
ตําบลควนปริง ชน คาปรับปรุงมิ ตอรไฟฟ้า
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
จํานวน

16,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาน้ําประปา และคาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้
บริ ารประปาของ ศพด.อบต.ควนปริง ชน คาน้ําประปา คาดแล
บํารุงรั ษามิ ตอรประปา ฯลฯ
คาบริ ารโทรศัพท
จํานวน

3,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร นับ นุนอา าร
ริม (นม)โรง รียนและศนยพัฒนา ด็ ล็ ดังนี้
(1) ศพด.อบต.ควนปริง จํานวน 82 คน ๆ ละ 7.37
บาท/วัน จํานวน 260 วัน ป็น งิน 157,130 บาท
(2) โรง รียนบ้านควนปริง จํานวน 179 คน ๆ ละ 7.37
บาท/วัน จํานวน 260 วัน ป็น งิน 343,000 บาท
(3) โรง รียนบ้านนาป้อ จํานวน 130 คน คนละ 7.37
บาท/วัน จํานวน 260 วัน ป็น งิน 243,360 บาท
ทั้งนี้ข้อมลจํานวนนั รียนอาจ ปลี่ยนแปลงได้ โดยใ ้ ป็นไปตาม
ข้อมลจํานวน ด็ ที่มีอย ณ ปจจุบันและ รือฐานข้อมลจํานวนนั
รียนในระบบ าร น ทศทาง ารศึ ษาท้อง
ถิ่น (Local Education Center Information System)
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท. 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 ร ฎาคม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 4-37
ลําดับที่ 1
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

- พื่อจาย ป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาใช้จาย พื่อใ ้ได้ใช้บริ าร
โทรศัพทและคาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ ารโทรศัพท
ของศพด.อบต.ควนปริง ชน คา ชา ครื่อง คา ชา มาย ลข
โทรศัพท คาบํารุงรั ษา าย ฯลฯ
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คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
- พื่อจาย ป็นคาบริ ารทางด้านโทรคมนาคม ชน คาใช้จาย ี่ยว
ับระบบอิน ตอร น็ต คาใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารอิน ตอร น็ต
และคาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จํานวน

10,000 บาท

รวม

165,000 บาท

รวม

165,000 บาท

จํานวน

56,000 บาท

จํานวน

26,800 บาท

ครุภัณฑ ํานั งาน
ครื่องปรับอา าศ
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ จํานวน ๒ ครื่อง โดยมี
คุณลั ษณะดังนี้ ป็น ครื่องปรับอา าศชนิดติด
ผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทีย รวมคาใช้จายใน ารติดตั้ง
- ป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้า 15 ลําดับที่ 19
ฉา ั้น ้อง
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อและคาติดตั้งฉา ั้น ้อง จํานวน 1 ชุด โดย
มีคุณลั ษณะดังนี้ ป็นวั ดุทําด้วยพีวีซี ขนาดฉา ั้น
้อง ( ว้าง x ง) ไมน้อย วา 803 x 305 ซม. ํา รับแบง ้อง
รียนใน ารทํา ิจ รรมของศนยพัฒนา ด็ ล็
(นอ บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้า 15 ลําดับที่ 20
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ชั้นวาง ื่อ

จํานวน

37,300 บาท

จํานวน

10,400 บาท

จํานวน

11,200 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อชั้น ื่อ าร รียน าร อน จํานวน 3
ขนาด โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
1. ขนาด( ว้างXยาวX ง)25X150X126 ซม. 6 ชั้น 12
ชอง จํานวน 4 ชุด
2. ขนาด ( ว้างXยาวX ง) 25X150X166 ซม. 8 ชั้น 16
ชอง จํานวน 1 ชุด
3. ขนาด ( ว้างXยาวX ง) 25X150X166 ซม. 6 ชั้น 12
ชอง จํานวน 1 ชุด
ทั้ง 3 ขนาด ทําจา ไม้ MDFพร้อมทา ี
(นอ บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้า 15 ลําดับที่ 17
ชั้นวาง นัง ือ
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อชั้นวาง นัง ือจํานวน 2 ชุด โดยมี
คุณลั ษณะดังนี้ ป็นชั้นทําจา ไม้ MDFขนาด ( ว้างXยาวX
ง)30X120X120 ซม. แบบ 5 ชั้น
(นอ บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้า 15 ลําดับที่ 16
ชั้น ล็ ฉา
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อชั้น ล็ ฉา จํานวน 2 ชุด โดยมี
คุณลั ษณะดังนี้ ป็น ล็ ฉา จาะรขนาด 1.5X1.5 นิ้ว นา 2
มม. ขนาดของชั้น ( ว้างXยาวX ง)60X90X180 ซม.แบบ 5
ชั้น แผนชั้น ป็นไม้อัดแนน นา 10 มม. มียางรองขาและ ล็
ฉา ซอยใต้ชั้นทุ ชั้น ํา รับ ็บวั ดุอุป รณของศพด.อบต.ควน
ปริง
(นอ บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้า 15 ลําดับที่ 15
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
ครื่องบันทึ ียง
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องบันทึ ียง จํานวน 1 ครื่อง โดยมี
คุณลั ษณะดังนี้ ป็น ครื่องบันทึ ียงที่มี นวยความจําภายใน
ไมน้อย วา 4 GB ามารถ พิ่ม นวยความจําด้วย
ารด Micro SD ได้ไมน้อย วา 32GB ชื่อมตอ USB โดยตรง
ํา รับ ารถายโอนไฟลผานคอมพิว ตอรได้
(นอ บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้า 15 ลําดับที่ 18

จํานวน

3,000 บาท
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ครื่องคอมพิว ตอรโน้ตบุค ํา รับงาน ํานั งาน
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอรโน้ตบุค ํา รับงาน
ํานั งาน จํานวน 1 ครื่อง พื่อใช้ในศนยพัฒนา ด็ ล็ อบต
.ควนปริงโดยมีคุณลั ษณะดังนี้
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 2 แ น
ลั (2 core) โดยมีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย
วา 1.0 GHz และมี ทคโนโลยี พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่
ต้องใช้ความ ามารถใน ารประมวลผล ง จานวน 1 นวย
- นวยประมวลผล ลาง (CPU) มี นวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) ดียว ันขนาดไม
น้อย วา 4 MB
-มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา ขนาดไม
น้อย วา 4 GB
-มี นวยจัด ็บข้อมล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไมน้อย
วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
วา 250 GB จานวน 1 นวย
-มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไมน้อย วา 1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไมน้อย วา 12 นิ้ว
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอแบบ HDMI รือ VGA จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
ชอง
- ามารถใช้งานได้ไมน้อย วา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
- ป็นไปตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิว ตอร ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ ังคม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้า 15 ลําดับที่ 13

จํานวน

16,000 บาท
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ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพจํานวน 1 ครื่อง พื่อใช้ในศนยพัฒนา ด็ ล็ อบต.ควนปริ
งโดยมีคุณลั ษณะดังนี้
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- ป็น ครื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จา โรงงานผ้ผลิต
-มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้อย วา 1,200x1,200 dpi
-มีความ ร็วใน ารพิมพรางขาวดา า รับ ระดาษขนาด A4 ไม
น้อย วา 19 น้าตอนาที (ppm) รือ 8.8 ภาพตอนาที
-มีความ ร็วใน ารพิมพราง ี า รับ ระดาษขนาด A4 ไมน้อย
วา 15 น้าตอนาที (ppm) รือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จานวนไม
น้อย วา 1 ชอง
-มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 50 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ป็นไปตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิว ตอร ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ ังคม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้า 15 ลําดับที่ 14

จํานวน

4,300 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

1,236,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,236,000 บาท

จํานวน

1,236,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
งินอุด นุน วนราช าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร นับ นุนโครง ารอา าร ลางวัน
โรง รียน ัง ัด ํานั งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ราย
ละ อียดดังนี้
(1) งินอุด นุนโครง าร นับ นุนอา าร ลางวันโรง รียนบ้าน
ควนปริง
ํา รับ ด็ อนุบาลและ ด็ ป.1 - ป.6 จํานวน 179 คน ๆ ละ 20
บาทจํานวน 200 วัน จํานวน 716,000 บาท
(2) งินอุด นุนโครง าร นับ นุนอา าร ลางวันโรง รียนบ้านนา
ป้อ
ํา รับ ด็ อนุบาลและ ด็ ป.1 - ป.6 จํานวน 130 คน ๆ ละ 20
บาทจํานวน 200 วัน จํานวน 520,000 บาท
ทั้งนี้ข้อมลจํานวนนั รียนอาจ ปลี่ยนแปลงได้ โดยใ ้ ป็นไปตาม
ข้อมลจํานวนนั รียนที่มีอย ณ ปจจุบันและ รือฐานข้อมลจํานวน
นั รียนในระบบ าร น ทศทาง ารศึ ษาท้อง
ถิ่น (Local Education Center Information System)
-ตาม นัง ือโรง รียนบ้านควนปริง ที่ ศธ 04052.063/188ลงวัน
ที่ 13 ร ฎาคม 2563และ นัง ือโรง รียนบ้านนาป้อ ที่ ศธ
04052.063/160 ลงวันที่ 13 ร ฎาคม 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยดวนที่ ุด ที่ มท. 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 ร ฎาคม 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 3-37
ลําดับที่ 2
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งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

200,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง าร ง ริม นับ นุน ภา ด็ และ ยาวชนตําบลควนปริง
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร ง ริม นับ นุน
ภา ด็ และ ยาวชนตําบลควนปริง โดยมีคาใช้จายประ อบ
ด้วย คา มนาคุณวิทยา ร คาวั ดุอุป รณ คาพา นะ คาที่พั คา
บี้ย ลี้ยงและคาใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้องในโครง ารฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 3-39
ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน

รวม

180,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

180,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท

งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน
งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน
- พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ารดํา นินโครง ารวัน ด็ แ งชาติ โดยมี
คาใช้จายประ อบด้วย งินอุด นุนใ ้คณะ รรม าร ม
บ้าน จํานวน 9 มบ้านๆละ 20,000 บาท
-ตาม นัง ือที่ทํา ารผ้ใ ญบ้าน มที่ 1 ลงวันที่ 24
มิถุนายน2563, นัง ือที่ทํา ารผ้ใ ญบ้าน มที่ 2 ลงวันที่ 29
มิถุนายน2563, นัง ือที่ทํา ารผ้ใ ญบ้าน มที่ 3 ลงวันที่ 30
มิถุนายน2563, นัง ือที่ทํา ารผ้ใ ญบ้าน มที่ 4 ลงวันที่ 17
ร ฎาคม 2563, นัง ือที่ทํา ารผ้ใ ญบ้าน มที่ 5 ลงวันที่ 30
มิถุนายน2563, นัง ือที่ทํา ารผ้ใ ญบ้าน มที่ 6 ลงวันที่ 30
มิถุนายน2563, นัง ือที่ทํา ารผ้ใ ญบ้าน มที่ 7 ลงวันที่ 10
ร ฎาคม 2563, นัง ือที่ทํา ารผ้ใ ญบ้าน มที่ 8 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 และ นัง ือที่ทํา ารผ้ใ ญบ้าน มที่ 9
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท. 0808.2/ว3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-44
ลําดับที่ 26
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

59,000 บาท

รวม

59,000 บาท

รวม

59,000 บาท

จํานวน

59,000 บาท

รวม

1,257,600 บาท

รวม

1,077,600 บาท

รวม

120,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

ครุภัณฑ าร ษตร
ครื่องพน มอ ควัน
- พื่อจัดซื้อ ครื่องพน มอ ควัน จํานวน 1 ครื่อง (ตั้งตามราคา
บัญชีมาตรฐานครุภัณท ํานั งบประมาณ ประจําปี 2562) โดย
มีคุณลั ษณะดังนี้
1) ปริมาณ ารฉีดพน น้ํายาไมน้อย วา 40 ลิตรตอชั่วโมง
2) ถังบรรจุน้ํายาไมน้อย วา 6 ลิตร
3) ําลัง ครื่องยนตไมน้อย วา 25 แรงม้า
-ปรา ฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
น้า 14 ลําดับที่ 10
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนอา า มัครบริบาลท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยอา า มัคร
บริบาลท้องถิ่นของ อปท.และ าร บิ จาย พ.ศ.2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด มท 0819.2/ ว
6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
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ค่าใช้สอย

รวม

917,600 บาท

จํานวน

780,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารบริ ารจัด ารระบบ ารแพทยฉุ ฉิน
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง ารบริ ารจัด าร
ระบบ ารแพทยฉุ ฉิน โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาจ้าง
มาบริ าร คาน้ํามัน ชื้อ พลิงและ ลอลื่นฯลฯ และคาใช้จายอื่น
ที่จํา ป็น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826ลง
วันที่ 17 ันยายน 2553
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 3-50 ลําดับที่ 1
โครง ารป้อง ันควบคุมโรคติดตอและไมติดตอ
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง ารป้อง ันควบคุม
โรคติดตอและไมติดตอ โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คา
วั ดุ ครื่อง ขียนและอุป รณ คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม ป้ายฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 3-49 ลําดับที่ 4
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โครง ารพัฒนาคุณภาพ ารควบคุม ารจํา นาย ินค้าในที่ รือทาง จํานวน
าธารณะ

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง ารพัฒนาคุณภาพ
ารควบคุม ารจํา นาย ินค้าในที่ รือทาง าธารณะ โดยมีคาใช้
จายประ อบด้วย คาวั ดุ ครื่อง ขียนและอุป รณ คา มนาคุณ
วิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม ป้ายฯลฯ และคา
ใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ าร าธารณ ุข พ.ศ.2535 และที่
แ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 3-52 ลําดับที่ 11
โครง ารรณรงคป้อง ันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า

จํานวน

15,000 บาท

โครง ารลด ละ ลิ ใช้ภาชนะโฟม พลา ติ บรรจุอา าร พื่อ ุขภาพ จํานวน
ที่ดี

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง ารรณรงคป้อง ัน
และควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คา
วั ดุ ครื่อง ขียนและอุป รณ คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม ป้ายฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 3-49 ลําดับที่ 1

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง ารลด ละ ลิ
ใช้ภาชนะโฟม พลา ติ บรรจุอา าร พื่อ ุขภาพที่ดี โดยมีคาใช้
จายประ อบด้วย คาวั ดุ ครื่อง ขียนและอุป รณ คา มนาคุณ
วิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม ป้ายฯลฯ และคา
ใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ที่ มท 0820.2/ว 10711 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 3-52 ลําดับที่ 12
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โครง าร ง ริม ารป้อง ันและแ ้ปญ าโรค อด

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง าร ง ริม าร
ป้อง ันและแ ้ปญ าโรค อด โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย
คาวั ดุ ครื่อง ขียนและอุป รณ คา มนาคุณวิทยา ร คา
อา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม ป้ายฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่
จํา ป็น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
ที่ มท 0891.3/ว 2196 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 3-50 ลําดับที่ 7
โครง าร ง ริม นับ นุน ารดแล ุขภาพผ้ งอายุและคนพิ าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง าร ง ริม นับ
นุน ารดแล ุขภาพผ้ งอายุและคนพิ าร โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ
ครื่องดื่ม คาวั ดุ ครื่อง ขียนและ อุป รณ คาถาย อ าร ป้าย
ประชา ัมพันธคาวั ดุ าธิต/ฝึ ปฏิบัติ คาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยว
ข้อง ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 ม ราคม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-52
ลําดับที่ 10
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โครง าร ัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจา โรค

จํานวน

57,600 บาท

รวม

40,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง าร ัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ ุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าล ธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลั ษณ อัครราช ุมารี โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คา ํารวจ
ข้อมล ุนัขและแมว และคาวัคซีนพร้อมอุป รณใน ารฉีดฯลฯ
และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 3-51 ลําดับที่ 8
ค่าวัสดุ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุวิทยาศา ตร รือ าร
แพทย ชน แอล อฮอล ออ ซิ จน วชภัณฑอื่นๆ ฯลฯ
วั ดุ ครื่องแตง าย
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ครื่องแตง าย ชน ชุดปฏิบัติงานของ นวย ้
ชีพฉุ ฉิน , ื้อ ะท้อนแ ง ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน

รวม

180,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

180,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท

งินอุด นุน อ ชน
งินอุด นุน อ ชน
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนงบประมาณ แ คณะ รรม าร มบ้าน
ทั้ง 9 มบ้านๆละ 20,000 บาท ํา รับ ารดํา นินงานตามแนว
ทางโครง ารพระราชดําริ ด้าน าธารณ ุข ทั้งนี้จะ บิ จาย ็ตอ
มื่อได้รับ
ารจัด รรจา รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.5/ว 141 ลงวันที่ 14 ม ราคม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 3-51 ลําดับที่ 9
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

110,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

110,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

110,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารโรง รียนผ้ งอายุตําบลควนปริง
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง ารโรง รียนผ้ ง
อายุ
ตําบลควนปริง โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คา มนาคุณ
วิทยา ร
คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาวั ดุ ครื่อง ขียนและ
อุป รณ
คาวั ดุ าธิตและฝึ ปฏิบัติ คาถาย อ าร คาป้ายประชา
ัมพันธ
คายานพา นะ ฯลฯ คาใช้จายอื่นที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
และที่แ ้ไข
พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-53
ลําดับที่ 2
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โครง ง ริม นับ นุนคนพิ าร ผ้ด้อยโอ า และผ้ งอายุที่ยา ไร้

จํานวน

10,000 บาท

รวม

3,780,771 บาท

รวม

2,061,024 บาท

รวม

2,061,024 บาท

งิน ดือนพนั งาน

จํานวน

1,153,020 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล และ งินปรับปรุง งิน
ดือนประจําปีของพนั งาน วนตําบล ตําแ นงผ้อํานวย ารอง
ชาง นายชางโยธา นายชางไฟฟ้า จ้าพนั งานประปา ป็น
ต้น คํานวณตั้งไว้จํานวน 12 ดือน
งินประจําตําแ นง

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

781,344 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง ง ริม นับ นุนคน
พิ าร
ผ้ด้อยโอ า และผ้ งอายุที่ยา ไร้ โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย
คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม ครื่อง ขียน
และ อุป รณ คาถาย อ าร ป้ายประชา ัมพันธ คาวั ดุ าธิต
และ
ฝึ ปฏิบัติ คาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 ม ราคม 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 3-53 ลําดับที่ 1
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงราย ดือนของผ้อํานวย าร อง
ชาง อัตราละ 3,500 บาทตอ ดือน คํานวณตั้งจายไว้ 12 ดือน
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจตําแ นงผ้ชวย
นายชางโยธา ผ้ชวย จ้าพนั งานประปา ผ้ชวยนายชางไฟฟ้า ผ้
ชวย จ้าพนั งานธุร าร และพนังงานจ้างทั่วไป จํานวน 2
อัตรา คํานวณตั้งไว้จํานวน 12 ดือน
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งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง

จํานวน

84,660 บาท

รวม

1,251,247 บาท

รวม

251,247 บาท

จํานวน

162,447 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งิน
รางวัลประจําปี)ใ ้แ พนั งาน วนตําบลและพนั งานจ้าง
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้
แ พนั งาน วนตําบลและพนั งานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอ
วลาราช าร ซึ่งมี ิทธิ์ บิ ได้ตามระ บียบและ นัง ือ ั่ง ารที่
ี่ยวข้อง
คา ชาบ้าน

จํานวน

48,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชาบ้าน ได้แ คา ชาบ้าน คา ชาซื้อบ้าน รือคา
ผอนชําระ งิน ้ ํา รับพนั งาน วนตําบล
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
จํานวน

29,800 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ พนั งาน วนตําบล
งินชวย ลือคารั ษาพยาบาล
จํานวน

1,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ ตําแ นงผ้ชวยนายชางโยธา ผ้ชวย จ้าพนั งานประปา ผ้
ชวยนายชางไฟฟ้า ผ้ชวย จ้าพนั งานธุร าร และพนั งานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา คํานวณตั้งไว้จํานวน 12 ดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

- พื่อจาย ป็นคารั ษาพยาบาลใ ้แ พนั งาน วนตําบล

น้า : 53/86

วันที่พิมพ : 23/12/2563 14:52:49

ค่าใช้สอย

รวม

252,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

747,000 บาท

วั ดุ ํานั งาน

จํานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุที่จํา ป็นต้องใช้ใน ํานั งาน ทุ
ชนิด ชน ระดาษ ปา า ลวด ย็บ ระดาษ ไม้
บรรทัด ยางลบ แฟ้ม แบบพิมพตางๆ ฯลฯ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

200,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็น
1.คาวิ คราะ และตรวจ อบคุณภาพน้ํา
2.คาตรวจ อบแนว ขตที่ดิน
3.คา ป่าล้างบอบาดาล คาถาย อ าร
4.คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ
5.คาประ ันภัยรถยนต
6.คาจ้าง มาบริ ารอื่นๆ
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
- พื่อจาย ป็นคารับรอง ี่ยว ับ ารต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล
คา ลี้ยงรับรอง ารประชุมอื่นๆ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารฝึ อบรม ัมมนาและ ดินทางไป
ราช าร ชน คาลงทะ บียน คา บี้ย ลี้ยง คา ชาที่พั คา
พา นะ ใ ้ ับพนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบํารุงรั ษาทรัพย ิน พื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามป ติ ชน วั ดุตางๆ ครื่อง
พิมพดีด ต้ โตะ ้าอี้ ยานพา นะฯลฯ ที่อยในความรับผิดชอบ
ของ องชาง
ค่าวัสดุ

- พื่อ ป็นคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ลอด
ไฟ ตารท ตอร ฟิว ายไฟ ฯลฯ
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วั ดุ อ ร้าง

จํานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ อ ร้าง ชน ปน
ซี มนต ิน ดิน ทราย ครื่องทด อบวั ดุ จอบ ียม ยาง
แอ ฟลต ฯลฯ
วั ดุยานพา นะและขน ง

จํานวน

140,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะและขน ง ชน แบต ตอรี่ ัว
ทียน ยางรถ พลา ตลับล ปืน ไขควงน็อตและ ร ม้อน้า คีม
ล็อค ฟิลม รองแ ง รวยจราจร ัญญาณไฟ ระพริบ ระจ โค้ง
มน ฯลฯ
- นัง ือ รม ง ริมป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง
ของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจําแน ประ ภทราย
จายตามงบประมาณ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
จํานวน

150,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ํามันดี ซล น้ํามัน
บนซิน น้ํามัน ครื่อง น้ํามันจารบี ที่ใช้ใน ิจ ารขององค าร
บริ าร วนตําบล รือน้ํามันที่ใช้ใน รณีที่ขอรับ าร นับ นุน
ครื่องจั รจา วนราช ารอื่น ฯลฯ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย ชน าร
้ม คลอรีน ปนขาว ฯลฯ
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

1,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ชน ป้ายโพ
ตอร ประชา ัมพันธตางๆ ป้ายผ้า ป้ายไวนิล ฯลฯ
วั ดุคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร ชน แผนซีดี ัวพิมพ มึ มึ
พิมพ แป้นพิมพ มา ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
คาบริ ารไปรษณีย
- พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย คาโทร ลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียา ร ฯลฯ
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งบลงทุน

รวม

468,500 บาท

รวม

468,500 บาท

ชุดป๊มบาดาล ขนาด 1 HP

จํานวน

86,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อชุดป๊มบาดาล 1 HP จํานวน 4
ชุด ประ อบด้วย
1.ใบพัดป๊มบาดาล 1 HP จํานวน 4 ตัว
2.มอ ตอรป๊มบาดาล 1 HP จํานวน 4 ตัว
3.บล็อค ตารท 1 HP จํานวน 4 ตัว
- โดยราคาท้องตลาด นื่องจา ไมมีราย ารในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
- ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้า 16 ลําดับที่ 23
ชุดป๊มบาดาล ขนาด 1.5 HP

จํานวน

112,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ าร ษตร

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อชุดป๊มบาดาล 1.5 HP จํานวน 4
ชุด ประ อบด้วย
1.ใบพัดป๊มบาดาล 1.5 HP จํานวน 4 ตัว
2.มอ ตอรป๊มบาดาล 1.5 HP จํานวน 4 ตัว
3.บล็อค ตารท 1.5 HP จํานวน 4 ตัว
- โดยราคาท้องตลาด นื่องจา ไมมีราย ารในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
- ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้า 16 ลําดับที่ 24
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ชุดป๊มบาดาล ขนาด 2 HP

จํานวน

106,500 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

24,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อชุดป๊มบาดาล 2 HP จํานวน 3
ชุด ประ อบด้วย
1.ใบพัดป๊มบาดาล 2 HP จํานวน 3 ตัว
2.มอ ตอรป๊มบาดาล 2 HP จํานวน 3 ตัว
3.บล็อค ตารท 2 HP จํานวน 3 ตัว
- โดยราคาท้องตลาด นื่องจา ไมมีราย ารในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
- ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้า 16 ลําดับที่ 25
ชุดป๊มบาดาล ขนาด 3 HP
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อชุดป๊มบาดาล 3 HP จํานวน 1
ชุด ประ อบด้วย
1.ใบพัดป๊มบาดาล 3 HP จํานวน 1 ตัว
2.มอ ตอรป๊มบาดาล 3 HP จํานวน 1 ตัว
3.บล็อค ตารท 3 HP จํานวน 1 ตัว
- โดยราคาท้องตลาด นื่องจา ไมมีราย ารในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
- ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้า 17 ลําดับที่ 26
ใบพัดป๊มบาดาล ขนาด 1 HP
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อใบพัดป๊มบาดาล ขนาด 1 HP จํานวน 2 ตัว
- โดยราคาท้องตลาด นื่องจา ไมมีราย ารในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
- ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้า 17 ลําดับที่ 27
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ใบพัดป๊มบาดาล ขนาด 1.5 HP

จํานวน

26,000 บาท

จํานวน

32,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อใบพัดป๊มบาดาล ขนาด 1.5 HP จํานวน 2
ตัว
- โดยราคาท้องตลาด นื่องจา ไมมีราย ารในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
- ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้า 17 ลําดับที่ 28
ใบพัดป๊มบาดาล ขนาด 2 HP
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อใบพัดป๊มบาดาล ขนาด 2 HP จํานวน 2 ตัว
- โดยราคาท้องตลาด นื่องจา ไมมีราย ารในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
- ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้า 17 ลําดับที่ 29
ครุภัณฑ ํารวจ
ล้อวัดระยะทาง
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จํานวน 1 ครื่อง ตั้ง
ตามราคาท้องตลาด นื่องจา ไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑของ ํานั งบประมาณ 1 ํานั งบประมาณ
มีคุณลั ษณะพื้นฐานดังนี้
1. ป็น ครื่องวัดระยะชนิด ดินตาม ทําด้วยวั ดุแข็งแรง มีระบบ
แ ดงระยะทาง ารวัด
2.ขนาด ้นผาศนย ลางของล้อ 300 มิลลิ มตร
3.โครง ร้างทําด้วยวั ดุโล ะพับ ็บได้
4.มี ข็มชี้จุด ริ่มต้น ารทํางาน
5.มีปุ่ม Reset คาตัว ลขใ ้ ป็นศนย ที่แป้นควบคุม
6. ามารถแ ดงผล ารวัดระยะทางได้ 9,999.99 มตร
7.มีขาตั้งยันพื้นขณะ ยุดนิ่ง
- ป็นครุภัณฑที่ใช้ใน ารปฏิบัติงานของ จ้า น้าที่ องชาง จึงไมมี
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย มท
0810.3/ ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4
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คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
- พื่อจาย ป็นคาบํารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย ินที่ ข้าขาย
ประ ภทคาครุภัณฑ
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จํานวน

20,000 บาท

รวม

4,916,000 บาท

รวม

4,916,000 บาท

รวม

4,916,000 บาท

จํานวน

344,000 บาท

จํานวน

450,000 บาท

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุป รณ ซึ่ง ป็น ารติดตั้งครั้งแร ในอาคาร
รือ ถานที่ราช ารพร้อม าร อ ร้าง รือภาย ลัง าร อ ร้าง
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้านนายวิทยา ขาว
รือง -นายชม ศรีพล มที่ 6
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้านนาย
วิทยา ขาว รือง -นายชม ศรีพล มที่ 6 ว้าง 4 มตร ยาว 120
มตร นา 0.15 มตร( รือมีพื้นที่ไมน้อย วา 480 ตาราง
มตร) พร้อมป้ายชื่อโครง าร รายละ อียดตามแบบแปลน อบต
.ควนปริง ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค าร
บริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537
- ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-11
ลําดับที่ 25
โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้านนายอับดุล อา
บบา อร มที่ 3
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ ายบ้านนายอับ
ดุล อาบบา อร มที่ 3 ว้าง 5 มตร ยาว 165 มตร นา 0.15
มตร ( รือมีพื้นที่ไมน้อย วา 825 ตาราง มตร)พร้อมป้ายชื่อ
โครง าร รายละ อียดตามแบบแปลน อบต.ควนปริง ป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
- ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-17
ลําดับที่ 48
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โครง าร อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็ าย นาม ีฬาตําบลควน
ปริง - วน ุขภาพตําบลควนปริง ระยะที่ 2

จํานวน

418,000 บาท

จํานวน

329,000 บาท

จํานวน

691,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนคอน รีต ริม ล็
าย นาม ีฬาตําบลควนปริง - วน ุขภาพตําบลควนปริง ระยะ
ที่ 2 ว้าง ฉลี่ย 4-6 มตร ยาว 92 มตร นา 0.15 มตร พร้อม
ป้ายชื่อโครง าร รายละ อียดตามแบบแปลน อบต.ควนปริง ป็น
ไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ
.ศ. 2537
- ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-14
ลําดับที่ 39
โครง าร อ ร้างลานวัฒนธรรมตําบลควนปริง
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างลานวัฒนธรรมตําบลควนปริง พร้อมป้าย
ชื่อโครง าร รายละ อียดตามแบบแปลน อบต.ควนปริง ป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
- ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แ ้ไขครั้ง
ที่ 2/2563 น้า 1 ลําดับที่ 1
โครง าร อ ร้าง อถังประปา ขนาด 20 คิว (พร้อมรื้อถอนวั ดุ อ
ร้าง า) มที่ 3
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้าง อถังประปา ขนาด 20 คิว จํานวน 1
แ ง (พร้อมรื้อของ า) พร้อมป้ายชื่อโครง าร รายละ อียดตาม
แบบแปลนอบต.ควนปริง ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล
และองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537
- ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2563 น้า 3 ลําดับที่ 6
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โครง ารจัดทําป้าย ถานที่ ําคัญและป้ายชื่อถนนซอยภายใน มบ้าน จํานวน

500,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างจัดทําป้าย ถานที่ ําคัญและป้ายชื่อถนน
ซอยภายใน มบ้าน พร้อมป้ายชื่อโครง าร รายละ อียดตามแบบ
แปลน อบต.ควนปริง ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและ
องค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537
- ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-20
ลําดับที่ 62
โครง ารตอ ติม ํานั งานองค ารบริ าร วนตําบลควนปริง

จํานวน

1,423,000 บาท

จํานวน

242,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างตอ ติม ํานั งานองค ารบริ าร วน
ตําบลควนปริง ว้าง 6 มตร ยาว 24 มตร พร้อมป้ายชื่อ
โครง าร รายละ อียดตามแบบแปลน อบต.ควนปริง ป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
- ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2563 น้า 5 ลําดับที่ 13
โครง ารบุ บิ ถนน ายบ้านนายอี ังวาลรัตน มที่ 9
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างบุ บิ ถนน ายบ้านนายอี ังวาล
รัตน มที่ 9 ว้าง 4 มตร ยาว 270 มตร นา 0.40 มตร ( รือ
มีพื้นที่ไมน้อย วา 1,080 ตาราง มตร) พร้อมป้ายชื่อ
โครง าร รายละ อียดตามแบบแปลน อบต.ควนปริง ป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537
- ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /2563 น้า 4 ลําดับที่ 10
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โครง ารปรับปรุง/ตอ ติมศนยฝึ อาชีพตําบลควนปริง

จํานวน

418,000 บาท

จํานวน

31,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างปรับปรุง/ตอ ติมศนยฝึ อาชีพตําบลควน
ปริง พร้อมป้ายชื่อโครง าร รายละ อียดตามแบบแปลน อบต
.ควนปริง ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค าร
บริ าร วนตําบล พ.ศ. 2537
- ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-82
ลําดับที่ 6
คา อ ร้าง ิ่ง าธารณป าร
คาชด ชย ัญญาแบบปรับราคาได้ (K)
- พื่อจาย ป็นคา ัญญาแบบปรับคาได้ (คา K) ที่ ิดจา บิ จาย
คางาน อ ร้างตามราคาวั ดุที่ ิดขึ้นในอนาคตซึ่งอาจจะมีทั้ง
พิ่ม/ลดคางานตาม ัญญาโดยใช้ดัชนีราคาวั ดุ อ ร้างที่
ระทรวงพาณิชยจัดทําขึ้น ป็น ณฑ ารคํานวณ
คา อ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
โครง ารถนนมิ่ง มืองใ ใจ ิ่งแวดล้อม
- พื่อจาย ป็นคาโครง ารถนนมิ่ง มืองใ ใจ ิ่งแวดล้อม ปรับพื้นที่
พร้อมปล ต้นไม้บริ วณไ ลทางถนน ายมิ่ง มือง รายละ อียดตาม
แบบแปลนอบต.ควนปริง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที6่ ) พ.ศ.2552
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-71
ลําดับที่ 6
คาออ แบบ คาควบคุมงานที่จายใ ้แ อ ชน นิติบุคคล รือบุคคลภาย
นอ พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง อ ร้าง
คาออ แบบ คา ขียนแบบ คาควบคุมงานที่จายใ ้แ อ ชน
นิติบุคคล รือบุคคลภายนอ พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่ง อ ร้าง
- พื่อจาย ป็นคาออ แบบและควบคุมงาน อ ร้าง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

1,065,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,065,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,050,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อ ป็นคาใช้จายใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ชนคาจ้าง มาบริ าร ําจัด
ขยะ ิ่งปฏิ ลตางคาจ้าง มาบริ ารอื่นๆ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารบริ ารจัด ารศนยบริ ารจัด ารขยะ
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง ารบริ ารจัด าร
ศนยบริ ารจัด ารขยะ โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาจ้าง
มาบริ าร คาวั ดุ อุป รณ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาดและความ ป็น
ระ บียบ รียบร้อยของบ้าน มือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-69
ลําดับที่ 1
โครง ารรณรงคประชา ัมพันธ ารคัดแย ขยะมลฝอย
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง ารรณรงคประชา
ัมพันธ ารคัดแย ขยะมลฝอย โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คา
วั ดุ ครื่อง ขียนและอุป รณ คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม ป้ายฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาดและความ ป็น
ระ บียบ รียบร้อยของบ้าน มือง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2560
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-70
ลําดับที่ 4
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โครง าร นับ นุนและ ง ริม ารดํา นินงานธนาคารคัดแย ขยะ
รือวิ า ิจชุมชน ี่ยว ับ ารจัด ารขยะ

จํานวน

40,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รวม

299,600 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

215,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

215,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง าร นับ นุนและ ง
ริม ารดํา นินงานธนาคารคัดแย ขยะ รือวิ า ิจชุมชน ี่ยว
ับ ารจัด ารขยะ โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาวั ดุ ครื่อง
ขียนและอุป รณ คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่ม ป้ายฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติรั ษาความ ะอาดและความ ป็น
ระ บียบ รียบร้อยของบ้าน มือง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2560
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-69
ลําดับที่ 3
ค่าวัสดุ
วั ดุ ครื่องแตง าย
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ครื่องแตง าย ํา รับงาน ็บขน
ขยะ ชน ื้อ ะท้อนแ ง , ื้อแขนยาว , ถุงมือ ฯลฯ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารคลองควนปริง วยน้ําใ ใ ใจ ิ่งแวดล้อม
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง ารคลองควนปริ
ง วยน้ําใ ใ ใจ ิ่งแวดล้อม โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม คาวั ดุ และอุป รณ คาป้าย ฯลฯ และ
คาใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 มษายน 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 3-73 ลําดับที่ 5
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โครง ารจิตอา าพัฒนา “ ราทําความดี ด้วย ัวใจ”

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง ารจิตอา า
พัฒนา “ ราทําความดี ด้วย ัวใจ” โดยมีคาใช้จายประ อบ
ด้วย คาวั ดุ อุป รณ คาป้าย คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม คาจ้าง มาบริ าร ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท
0801.2/ว 104 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 3-65
ลําดับที่ 2
โครง ารจิตอา าภัยพิบัติตําบลควนปริง
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง ารจิตอา าภัยพิบัติ
ตําบลควนปริง โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาวั ดุ อุป รณ คา
ป้าย คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาจ้าง
มาบริ าร ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ที่ มท
0801.2/ว 104 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 3-66
ลําดับที่ 4
โครง ารประชารัฐรวมใจป้อง ันและแ ้ไขปญ ายา พติด
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง ารประชารัฐรวมใจ
ป้อง ันและแ ้ไขปญ ายา พติด โดยมีคาใช้จายประ อบ
ด้วย คาวั ดุ ครื่อง ขียนและอุป รณ คา มนาคุณวิทยา ร คา
อา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม ป้าย อุป รณตางๆฯลฯ และ
คาใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย
ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-55
ลําดับที่ 4
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โครง ารรณรงค ประชา ัมพันธ ารอนุรั ษทรัพยา รธรรมชาติและ จํานวน
ิ่งแวดล้อม

10,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานตามโครง ารรณรงค ประชา
ัมพันธ ารอนุรั ษทรัพยา ร ธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม โดยมีคา
ใช้จายประ อบด้วย คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาวั ดุ และ
อุป รณ ป้ายประชา ัมพันธ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 มษายน 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-73
ลําดับที่ 4
โครง าร ง ริมและพัฒนาศั ยภาพ ตรี
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง าร ง ริมและ
พัฒนาศั ยภาพ ตรีโดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คา มนาคุณ
วิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม ครื่องดื่ม คา
วั ดุ ครื่อง ขียนและอุป รณ ป้ายประชา ัมพันธ ฯลฯ และคาใช้
จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-54
ลําดับที่ 2

จํานวน
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โครง าร ง ริม นับ นุนและพัฒนา ินค้าผลิตภัณฑชุมชน

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง าร ง ริม นับ
นุนและพัฒนา ินค้าผลิตภัณฑชุมชนโดยมีคาใช้จายประ อบ
ด้วย คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม ครื่อง ขียนและอุป รณ วั ดุอุป รณ าธิต/ฝึ ปฏิบัติ ฯลฯ
และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-82
ลําดับที่ 7
โครง าร ง ริม นับ นุนศนยพัฒนาครอบครัวตําบลควนปริง
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง าร ง ริม นับ
นุนศนยพัฒนาครอบครัวตําบลควนปริง โดยมีคาใช้จายประ อบ
ด้วย คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม คาวั ดุ ครื่อง ขียนและอุป รณ คาป้ายประชา ัมพันธ คา
ยานพา นะ คาที่พั ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-55
ลําดับที่ 3
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โครง าร ง ริม นับ นุนอาชีพ

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง าร ง ริม นับ
นุนอาชีพ โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คา มนาคุณวิทยา ร คา
อา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม ครื่อง ขียนและอุป รณ คา
ป้าย วั ดุ าธิต/ฝึ ปฏิบัติฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แ ้ไข พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-80
ลําดับที่ 2
โครง าร มบ้านต้นแบบ ศรษฐ ิจพอ พียง “ควนปริงตําบลแ ง
ความ ุข”
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง าร มบ้านต้นแบบ
ศรษฐ ิจพอ พียง “ควนปริงตําบลแ งความ ุข”โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ
ครื่องดื่ม
คาวั ดุ ครื่อง ขียนและ อุป รณ คาป้าย วั ดุ าธิต/ฝึ
ปฏิบัติ คายานพา นะ คาของ มนาคุณใน ารศึ ษาดงาน ฯลฯ
และคาใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ุด ที่ มท 0816.3/ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-80
ลําดับที่ 1
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

84,600 บาท

รวม

84,600 บาท

จํานวน

84,600 บาท

ครุภัณฑ ํานั งาน
ครื่องปรับอา าศ
- จัดซื้อ ครื่องปรับอา าศ ขนาด 32,000 บีทีย จํานวน 2
ครื่อง (ตั้งตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณท ํานั งบ
ประมาณ ประจําปี 2562)
โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
1) ขนาดที่ ํา นด ป็นขนาดไมต่ํา วา 32,000 บีทีย
2) ราคาที่ ํา นด ป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) ครื่องปรับอา าศที่มีความ ามารถใน ารทําความ ย็น ขนาด
ไม ิน 40,000 บีทีย ต้องได้รับ ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุต า รรม และฉลา ประ ยัดไฟฟ้า บอร 5
4) ต้อง ป็น ครื่องปรับอา าศที่ประ อบ ํา ร็จรปทั้งชุด ทั้ง นวย
งาน งความ ย็นและ นวยระบายความร้อนจา โรงงาน ดียว ัน
5) มีความ นวง วลา ารทํางานของคอม พร ซอร
6) ารจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศขนาดอื่นๆ (นอ จา ข้อ 3) นอ
นือจา ารพิจารณาด้านราคาแล้ว พื่อ ป็น ารประ ยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ ครื่องปรับอา าศที่มีคาประ ิทธิภาพ
พลังงานตามฤด าล (SEER) ง วา
- ปรา ฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 3128 ลําดับที่ 118
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

497,500 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

488,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

388,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง าร ีฬา าน ัมพันธตําบลควนปริง
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร ีฬา าน ัมพันธ
ตําบลควนปริง โดยมีคาใช้จายประ อบด้วยคา ชา รือคา ตรียม
นามแขงขัน คาอุป รณ ีฬา คาตอบแทน คาจัดทําป้ายชื่อ รือ
ทีม คาจัดทํา ียรติบัตร คาโล รือถ้วยรางวัล งิน รือของ
รางวัล และคาใช้จายอื่นๆ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-58
ลําดับที่ 3
โครง ารแขงขัน ีฬาต้านภัยยา พติด
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารแขงขัน ีฬาต้านภัย
ยา พติด โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาชุด ีฬา คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่ม คาอา ารและ ครื่องดื่ม คาใช้จายใน าร ตรียม
ถานที่ คา ชา รือคา ตรียม นามแขงขัน คาอุป รณ ีฬา คา
ตอบแทน คาจัดทําป้ายชื่อ รือทีม คาจัดทํา ียรติบัตรคาโล รือ
ถ้วยรางวัล งิน รือของรางวัล และคาใช้จายอื่น ๆใน ารจัด าร
แขงขัน ีฬา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-58
ลําดับที่ 2
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โครง ารแขงขัน ีฬา าน ัมพันธศพด.

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

23,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารแขงขัน ีฬา าน
ัมพันธศพด.อบต.ควนปริง โดยมีคาใช้จายประ อบด้วยคาตอบ
แทน รรม าร คาจ้าง มาบริ าร คาชุดนั ีฬาคาน้ําดื่ม คา
ประชา ัมพันธ คาอา ารคาอา ารวางและ ครื่องดื่มคา งินรางวัล
และคาใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้องใน ารดํา นินโครง ารฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม ารแขง
ขัน ีฬาองค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 3-59
ลําดับที่ 7
โครง าร งทีมนั ีฬาผ้ งอายุตําบลควนปริง
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร งทีมนั ีฬาแขงขัน
ีฬาผ้ งอายุตําบลควนปริง โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาตอบ
แทนผ้ควบคุม รือผ้ฝึ อน และนั ีฬา คาใช้จายใน ารฝึ ซ้อม
ีฬา คาใช้จายใน าร ็บตัวฝึ ซ้อม คาอุป รณ าร ีฬา คาชุด
ีฬา พร้อมรอง ท้าถุง ท้าและคาใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้องใน
โครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 3-62
ลําดับที่ 15
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โครง าร นับ นุน ารแขงขัน ีฬา

จํานวน

50,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

9,500 บาท

รวม

9,500 บาท

จํานวน

2,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร นับ นุน ารแขงขัน
ีฬา โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาตอบแทนผ้ควบคุม รือผ้ฝึ
อนและนั ีฬา คาใช้จายใน ารฝึ ซ้อม ีฬา คาใช้จายใน าร
็บตัวฝึ ซ้อม คาอุป รณ าร ีฬา คาชุด ีฬา พร้อมรอง ท้าถุง
ท้าและคาใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยวข้องในโครง าร
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 3-58
ลําดับที่ 1
ค่าวัสดุ
วั ดุ ีฬา
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ีฬาโดยจําแน ประ ภทรายจาย ิ่งของ
ที่จัด ป็นวั ดุ ีฬาตามแนวทาง นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง
ท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
โคมไฟ มทัลฮาไลต
- พื่อจัดซื้อโคมไฟ มทัลฮาไลตพร้อมอุป รณ จํานวน 1 ชุด โดยมี
คุณลั ษณะดังนี้ ป็นโคมไฟ มทัลฮาไลต 400w ํา รับใช้ติดตั้ง
ใน นาม ีฬาอบต.ควนปริง
- (นอ บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้า 16 ลําดับที่ 22
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ครุภัณฑ ีฬา
าประตโ วฟุตซอล

จํานวน

7,500 บาท

รวม

670,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

345,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

345,000 บาท

โครง าร ข้าวัดปฏิบัติธรรมพัฒนาชุมชน “วัด ประชา รัฐ ร้าง ุข” จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ าประตโ วฟุตซอล จํานวน 1 ค โดยมี
คุณลั ษณะดังนี้ าประตทําจา ล็ มีขนาด ว้าง 3
มตร ง 2 มตร ตัว าและคาน ป็น ล็
ลี่ยม ขนาด 3 x 3 นิ้ว ทา ีรองพื้น ัน นิม และทา ีแดงตัด ี
ขาว มีตะขอ ํา รับยึดตาขายรอบตัว าและคาน าด้าน ลังใช้
ล็ ลม ขนาด 1.2 นิ้ว
-(นอ บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พิ่ม
ติม ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 น้า 16 ลําดับที่ 21
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร ข้าวัดปฏิบัติธรรม
พัฒนาชุมชนโดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาใช้จายพิธีทาง
ศา นา คารับรอง คาใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่ คาใช้จายใน าร
โฆษณาประชา ัมพันธ และคาใช้จายอื่นๆที่จํา ป็นและ ี่ยวข้อง
ใน ารจัดงาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-74
ลําดับที่ 1
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โครง ารจัด ิจ รรมวัน ข้าพรรษา

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารจัด ิจ รรม ข้าพรรษา
โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาวั ดุ คาพิธี ารทางศา นา คา
รับรอง คาใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่ คาใช้จายใน ารประ วด รือ
แขงขัน คา มนาคุณ รรม าร คาม ร พ คาใช้จายใน าร
โฆษณาประชา ัมพันธ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยวข้อง
ใน ารจัดงาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-74
ลําดับที่ 3
โครง ารจัดงาน มาลิด
- - พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารจัดงาน มาลิดโดยจาย
ป็นคาใช้จาย ประ อบด้วยคาพิธีทางศา นา คารับรอง คา
วั ดุ คาใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่ คาใช้จายใน ารประ วดและแขง
ขัน คา มนาคุณ รรม าร คาจ้าง มาจัดนิทรรศ าร คาม ร พ
ารแ ดง คาใช้จายใน ารโฆษณาประชา ัมพันธ และคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 4-75
ลําดับที่ 4
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โครง ารจัดประ พณีลอย ระทง

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารจัดประ พณีลอย ระทง
โดยมีคาใช้จายประ อบด้วยคาวั ดุ คาใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่คา
รับรอง คาใช้จายใน ารประ วดและแขงขัน คาม ร พ าร
แ ดง งินรางวัล คา มนาคุณ รรม าร คาใช้จายใน ารโฆษณา
ประชา ัมพันธงาน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยวข้องใน
ารจัดงาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 75 ลําดับ
ที่ 5
โครง ารจัดประ พณี ง รานต
- พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารจัดงานประ พณี
ง รานต โดยมีคาใช้จายประ อบด้วยคาวั ดุ คาใช้จาย ี่ยว ับ
ถานที่คารับรอง คาใช้จายใน ารประ วดและแขงขัน คาม ร พ
ารแ ดง งินรางวัล คาตอบแทน รรม าร คาใช้จายใน าร
โฆษณาประชา ัมพันธงานและคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยว
ข้องใน ารจัดงาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-76
ลําดับที่ 7
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โครง ารทด อบ ารอานพระม าคัมภีรอัล ุรอาน

จํานวน

20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

325,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

325,000 บาท

จํานวน

325,000 บาท

- พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารทด อบ ารอานพระ
ม าคัมภีรอัล ุรอานโดยมีคาใช้จายประ อบด้วยคาพิธีทาง
ศา นา คารับรอง คาใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่ คาใช้จายใน าร
ประ วดและแขงขัน คาจ้าง มาจัดนิทรรศ าร คาม ร พ าร
แ ดง คาใช้จายใน ารโฆษณาประชา ัมพันธ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จํา ป็นและ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 3-74
ลําดับที่ 2

งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน
งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน
- พื่อ ป็นคาใช้จาย ํา รับอุด นุน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน
1) พื่ออุด นุนวัดโค มะมวงและวัดควนปริงวนาราม วัด
ละ 15,000 ป็น งิน 30,000 บาท ตามโครง าร นับ นุน
ารอบรมจริยธรรมศา นาพุทธ นัง ือวัดควนปริงวนาราม ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 และ นัง ือวัดโค มะมวง ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท. 0808.2/ว3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-78
ลําดับที่ 14
2) พื่ออุด นุนวัดโค มะมวงและวัดควนปริงวนาราม วัด
ละ 50,000 บาท ป็น งิน 100,000 บาท ตามโครง าร นับ นุน
ารจัดประ พณี รือพระ นัง ือวัดควนปริงวนาราม ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 และ นัง ือวัดโค มะมวง ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท. 0808.2/ว3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
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- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-79
ลําดับที่ 18
3) พื่ออุด นุนศนยอบรมศา นาอิ ลามและจริยธรรมประจํา
มั ยิดจํานวน 5 ศนยๆละ 24,000 บาท ป็น งิน 120,000
บาท ตามโครง าร นับ นุนศนยอบรมศา นาอิ ลามและ
จริยธรรมประจํามั ยิด นัง ือ นัง ือมั ยิดมาลี ียะ ลงวันที่ 29
มิถุนายน 2563, นัง ือมั ยิดไซ นุนอิ ลามลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563, นัง ือมั ยิดมาดีนะฮ ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563, นัง ือมั ยิด ายิดนมุ ลิม 30 มิถุนายน 2563
และ นัง ือมั ยิด ายิดุลนรุลอิงซาน ลงวันที่ 29
มิถุนายน 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-78
ลําดับที่ 15
4) พื่ออุด นุนมั ยิดจํานวน 5 มั ยิดๆละ 5,000 บาท ป็น
งิน 25,000 บาทตามโครง าร นับ นุน ารจัด ิจ รรมถือศีลอด
ใน ดือนรอมฎอน นัง ือ นัง ือมั ยิดมาลี ียะ ลงวันที่ 29
มิถุนายน 2563, นัง ือมั ยิดไซ นุนอิ ลามลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563, นัง ือมั ยิดมาดีนะฮ ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563, นัง ือมั ยิด ายิดนมุ ลิม 30 มิถุนายน 2563
และ นัง ือมั ยิด ายิดุลนรุลอิงซาน ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท. 0808.2/ว3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 3-78
ลําดับที่ 16
5) พื่ออุด นุนมั ยิดจํานวน 5 มั ยิดๆละ 10,000 บาท ป็น
งิน 50,000 บาทตามโครง าร นับ นุน ารจัด ิจ รรมฮารีรา
ยอ นัง ือ นัง ือมั ยิดมาลี ียะ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563
, นัง ือมั ยิดไซ นุนอิ ลามลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563, นัง ือ
มั ยิดมาดีนะฮ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563, นัง ือมั ยิด า
ยิดนมุ ลิม 30 มิถุนายน 2563 และ นัง ือมั ยิด ายิดุลนรุลอิง
ซาน ลงวันที่ 29 มิถุนายน2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน2559

น้า : 76/86

น้า : 77/86

วันที่พิมพ : 23/12/2563 14:52:50

- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-79
ลําดับที่ 17

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

10,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง าร พิ่มประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติงานศนยถายทอด ทคโนโลยี
าร ษตรประจําตําบล
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง าร พิ่ม
ประ ิทธิภาพ
ารปฏิบัติงานศนยถายทอด ทคโนโลยี าร ษตรประจําตําบล
โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คา มนาคุณวิทยา ร คาอา าร
คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม ครื่อง ขียนและอุป รณ วั ดุอุป รณ
าธิต/
ฝึ ปฏิบัติ คายานพา นะ คาของ มนาคุณศึ ษาดงานฯลฯ และ
คาใช้จายอื่นที่จํา ป็น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
ที่แ ้ไข
พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 3-83 ลําดับที่ 1

น้า : 78/86

วันที่พิมพ : 23/12/2563 14:52:50

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

รวม

1,000,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,000,000 บาท

รวม

1,000,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

รวม

12,118,181 บาท

รวม

12,118,181 บาท

รวม

12,118,181 บาท

จํานวน

312,337 บาท

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
- พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าระบบประปา มบ้าน
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม
- พื่อ ง ป็น งิน มทบประ ัน ังคม ในอัตราร้อยละ ้าของคาจ้าง
พร้อม ับ ั คาจ้างของพนั งานจ้าง ง ป็น งิน มทบในอัตรา
ดียว ันด้วย
- ป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ. 2533
2) นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม ราคม 2557 รื่อง ารจาย บี้ย
ประ ัน ังคมของพนั งานจ้าง
3) นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุดที่ มท
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2557 รื่อง ประ าศ .จ
. .ท. และ .อบต. รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งาน
จ้าง (ฉบับที่ 3)
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยรายได้และ ารจาย งิน
ของ ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รื่อง ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยรายได้และ ารจาย งินของ ถานศึ ษา ัง ัด
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2561

น้า : 79/86

วันที่พิมพ : 23/12/2563 14:52:50

งิน มทบ องทุน งินทดแทน
- พื่อ ง ป็น งิน มทบ องทุน งินทดแทน
- ป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 รื่อง ารตั้งงบประมาณ
มทบ องทุน งินทดแทน

จํานวน

12,494 บาท

น้า : 80/86

วันที่พิมพ : 23/12/2563 14:52:50

บี้ยยังชีพผ้ งอายุ
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง าร นับ นุน บี้ย
ยังชีพแ ผ้ งอายุโดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คา บี้ยยังชีพผ้ ง
อายุ ป็นราย ดือนในอัตราแบบขั้นบันไดตามนโยบายของรัฐบาล
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติผ้ งอายุ พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ
ารยังชีพขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพผ้ งอายุขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
6) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพผ้ งอายุขององค รป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2560
7) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพผ้ งอายุขององค รป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2561
8) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพผ้ งอายุขององค รป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562
9) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 รื่อง ลั ณฑ
และวิธีปฏิบัติใน ารจาย บี้ยยั้งชีพผ้ งอายุและ งิน บี้ยความพิ าร
ใ ้คนพิ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-63
ลําดับที่ 1

จํานวน

9,200,000 บาท

น้า : 81/86

วันที่พิมพ : 23/12/2563 14:52:50

บี้ยยังชีพคนพิ าร
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง าร นับ นุน บี้ย
ยังชีพแ คนพิ าร โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คา บี้ยความพิ าร
ป็นราย ดือนตามนโยบายของรัฐบาล
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ
ารยังชีพขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ความพิ ารใ ้คนพิ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย บี้ย
ความพิ ารใ ้คนพิ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2559
6) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ความพิ ารใ ้คนพิ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2561
7) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ความพิ ารใ ้คนพิ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
8) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 รื่อง ลั ณฑ
และวิธีปฏิบัติใน ารจาย บี้ยยั้งชีพผ้ งอายุและ งิน บี้ยความพิ าร
ใ ้คนพิ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3-63
ลําดับที่ 2

จํานวน

1,800,000 บาท

น้า : 82/86

วันที่พิมพ : 23/12/2563 14:52:50

บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง าร นับ นุน บี้ย
ยังชีพแ ผ้ป่วย อด โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คา งิน
ง คราะ ผ้ป่วย อด ป็นราย ดือนตามนโยบายรัฐบาล
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจาย งิน ง คราะ พื่อ
ารยังชีพขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
2927 ลงวันที่ 25 ร ฎาคม 2562 รื่อง ารซั ซ้อมแนวทาง
ารตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งินอุด
นุนทั่วไป งินอุด นุน ํา รับโครง าร ริม ร้าง วั ดิ ารทาง
ังคมใ ้แ ผ้พิ ารและทุพพลภาพ โครง าร นับ นุน ารจัด
วั ดิ ารทาง ังคมแ ผ้ด้อยโอ า ทาง ังคม และโครง าร ร้าง
ลั ประ ันรายได้ใ ้แ ผ้ งอายุ
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 3 - 63
ลําดับที่ 3

จํานวน

12,000 บาท

น้า : 83/86

วันที่พิมพ : 23/12/2563 14:52:50

ํารองจาย
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน รณีที่ไม ามารถคาด ารณได้ลวง
น้า ใน รณีจํา ป็น รือ พียงพอตอ าร ผชิญ ตุ าธารณภัย
ตลอดปี และนําไปใช้จาย รณีฉุ ฉินที่มี าธารณภัย ิดขึ้น รือ
บรร ทาปญ าความ ดือดร้อนของประชาชน ป็น วนรวม รือ
รณี ารป้อง ันและยับยั้ง อน าร ิด าธารณภัย
- ป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ น้าที่ขอองค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0313. 4 /ว
667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 รื่อง ารชวย ลือ
ประชาชน รณี ิด าธารณภัยขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารใช้จายงบ
ประมาณ พื่อชวย ลือประชาชน รณี ิด าธารณภัยขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
7) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
ลงวันที่ 8 ุมภาพันธ 2560 รื่อง ลั ณฑและวิธี ารปฏิบัติ
ํา รับองค รป ครอง วนท้องถิ่นใน ารชวย ลือองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นอื่นและจัง วัดที่ประ บ าธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
8) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 526
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

จํานวน

250,000 บาท

น้า : 84/86

วันที่พิมพ : 23/12/2563 14:52:50

รายจายตามข้อผ พัน
งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชน
- พื่อ ง ป็น งิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชน
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4295
ลงวันที่ 3 ิง าคม 2560 รื่อง ารดํา นินงาน องทุน วั ดิ าร
ชุมชน
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0891.4/ว 2502
ลงวันที่ 20 ิง าคม 2553 รื่อง แนวทาง นับ นุน ารดํา นิน
งาน องทุน วั ดิ ารชุมชนขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

จํานวน

80,000 บาท

น้า : 85/86

วันที่พิมพ : 23/12/2563 14:52:50

งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพอบต.ควนปริง
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพในระดับ อบต
.
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และประ าศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารตั้งงบประมาณของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พื่อ มทบ องทุน พ.ศ. 2561
4) ประ าศคณะ รรม าร าร ระจายอํานาจใ ้แ องค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น รื่อง ลั ณฑ าร นับ นุนขององค าร
บริ ารจัง วัด ทศบาล และองค ารบริ าร วนตําบลใน ารใ ้
บริ าร าธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิ ายน 2552
5) ประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ุขภาพแ งชาติ รื่อง ลั
ณฑ พื่อ นับ นุนใ ้องค รป ครอง วนท้องถิ่นดํา นินงานและ
บริ ารจัด าร องทุน ลั ประ ัน ุขภาพในระดับท้องถิ่น รือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561
6) ประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ุขภาพแ งชาติ รื่อง ลั
ณฑ พื่อ นับ นุนใ ้องค รป ครอง วนท้องถิ่นดํา นินงานและ
บริ ารจัด าร องทุน ลั ประ ัน ุขภาพในระดับท้องถิ่น รือ
พื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
7) ประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ุขภาพแ งชาติ รื่อง ลั
ณฑ พื่อ นับ นุนใ ้องค รป ครอง วนท้องถิ่นดํา นินงานและ
บริ ารจัด าร องทุน ลั ประ ัน ุขภาพ ในระดับท้องถิ่น รือ
พื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

จํานวน

170,000 บาท
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งินชวยพิ ศษ

จํานวน

4,900 บาท

จํานวน

276,450 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวยพิ ศษใน รณีที่พนั งาน วน
ตําบล พนั งานจ้างขององค ารบริ าร วนตําบลควนปริง ถึงแ
ความตายในระ วางรับราช าร
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า และ นัง ั่ง าร ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งิน
ปี บํา น็จ บํานาญ และ งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ.2535
2) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 รื่อง ประ าศ .จ., .ท. และ .อบ
ต. รื่อง ประ าศคณะ รรม าร ลางข้าราช ารและพนั งาน วน
ท้องถิ่น รื่อง ลั ณฑและ งื่อนไขใน ารจาย งินชวย
พิ ศษ รณี ข้าราช าร าร และพนั งาน วนท้องถิ่น ผ้รับ
บํานาญ ล จ้าง และ พนั งานงานจ้างถึงแ ความตาย พ.ศ
. 2560
งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.)
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญของข้าราช าร
วนท้องถิ่น ( บท.) ตามพระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญข้า
ราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อย
ละ 1 ของประมาณ ารรายรับทุ ประ ภทประจําปี ตามงบ
ประมาณรายจายทั่วไป (ย ว้นพันธบัตร งิน ้ งินที่มีผ้อุทิศ
ใ ้/ งินบริจาคและ งินอุด นุน) คํานวณ ในอัตราร้อยละ1 ตาม
ลั ณฑ ํา นด
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินบํา น็จบํานาญข้า
ราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
3) นัง ือ ํานั งาน องทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 ร ฎาคม 2560
4) นัง ือ ํานั งาน องทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 ันยายน 2562 รื่อง ซั
ซ้อมแนวทาง าร ง งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร
วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน้า : 1/34

วันที่พิมพ์ : 23/12/2563 14:53:36

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
เงินช่วยพิเศษ

แผนงานงบกลาง
4,900

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพอบต
.ควนปริง
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

170,000
12,000
312,337
9,200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

12,494

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

276,450

สารองจ่าย

250,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

งบบุคลากร

80,000

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,800,000

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินช่วยพิเศษ

รวม
4,900

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

80,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพอบต
.ควนปริง

170,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
งบกลาง

งบกลาง

12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

312,337

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

9,200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

12,494

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

276,450

สารองจ่าย

250,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,800,000
42,120

42,120

1,627,200

1,627,200

หน้า : 3/34

วันที่พิมพ์ : 23/12/2563 14:53:36

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร

781,344

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
เงินเดือนพนักงาน

84,660
1,153,020

เงินวิทยฐานะ
ค่าจ้างลูกจ้างประจา

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินประจาตาแหน่ง

42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

29,800

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

162,447

ค่าเช่าบ้าน

48,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

120,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงานการศึกษา

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล

86,400

514,080

514,080

42,120

42,120

2,433,936

4,431,240

158,040

158,040

72,000

275,172

431,832

1,240,860

5,253,780

7,647,660

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
งบบุคลากร

1,215,960

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง
เงินเดือนพนักงาน
เงินวิทยฐานะ

42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวม

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

42,000
188,640

188,640

เงินประจาตาแหน่ง

42,000

168,000

252,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

22,000

27,000

78,800

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

189,290

907,605

1,379,342

ค่าเช่าบ้าน

120,000

186,000

354,000

10,000

110,000

130,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่าตอบแทน

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล

1,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

700,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

2,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

20,000

โครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์ตาบลควนปริง

100,000

โครงการเข้าวัดปฏิบัติ
ธรรมพัฒนาชุมชน “วัด
ประชา รัฐ สร้างสุข”

10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด

200,000

โครงการแข่งขันกีฬา
สานสัมพันธ์ศพด.

15,000

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่าตอบแทน

แผนงาน
เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

1,000

รวม

2,000

158,000

310,000

1,168,000

10,000

32,000

44,000

50,000

260,000

330,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์ตาบลควนปริง

100,000

โครงการเข้าวัดปฏิบัติ
ธรรมพัฒนาชุมชน “วัด
ประชา รัฐ สร้างสุข”

10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด

200,000

โครงการแข่งขันกีฬา
สานสัมพันธ์ศพด.

15,000

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ

30,000

30,000

หน้า : 7/34

วันที่พิมพ์ : 23/12/2563 14:53:36

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

โครงการคลองควนปริ
งสวยน้าใสใส่ใจสิ่งแวด
ล้อม

10,000

โครงการจัดกิจกรรมเทิด
พระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินีและพระบรม
วงศ์ศานุวงศ์
โครงการจัดกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

15,000

โครงการจัดเก็บภาษี
และรายได้เคลื่อนที่
โครงการจัดงานเมาลิด

120,000

โครงการจัดนิทรรศการ
ทางการศึกษา
โครงการจัดประเพณี
ลอยกระทง

100,000

โครงการจัดประเพณี
สงกรานต์

80,000

โครงการจิตอาสาพัฒนา
“เราทาความดี ด้วย
หัวใจ”

30,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 8/34

วันที่พิมพ์ : 23/12/2563 14:53:36

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการคลองควนปริ
งสวยน้าใสใส่ใจสิ่งแวด
ล้อม

10,000

โครงการจัดกิจกรรมเทิด
พระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินีและพระบรม
วงศ์ศานุวงศ์

100,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

100,000

15,000

โครงการจัดเก็บภาษี
และรายได้เคลื่อนที่

2,000

โครงการจัดงานเมาลิด
โครงการจัดนิทรรศการ
ทางการศึกษา

รวม

2,000
120,000

20,000

20,000

โครงการจัดประเพณี
ลอยกระทง

100,000

โครงการจัดประเพณี
สงกรานต์

80,000

โครงการจิตอาสาพัฒนา
“เราทาความดี ด้วย
หัวใจ”

30,000

หน้า : 9/34
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

โครงการจิตอาสาภัย
พิบัติตาบลควนปริง
โครงการทดสอบการ
อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุ
รอาน

20,000

780,000

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการจัดการขยะ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานสาธารณ
สุข

10,000

โครงการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

โครงการประชารัฐร่วม
ใจป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

500,000

15,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
โครงการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนและ
รักษาความสงบเรียบ
ร้อยภายในตาบล

10,000

หน้า : 10/34

วันที่พิมพ์ : 23/12/2563 14:53:36

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการจิตอาสาภัย
พิบัติตาบลควนปริง

10,000

โครงการทดสอบการ
อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุ
รอาน

20,000

โครงการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

780,000

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการจัดการขยะ

500,000

โครงการประชารัฐร่วม
ใจป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

15,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

20,000

โครงการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนและ
รักษาความสงบเรียบ
ร้อยภายในตาบล

20,000

10,000

40,000

40,000

หน้า : 11/34

วันที่พิมพ์ : 23/12/2563 14:53:36

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมและ
จัดทาแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
โครงการพัฒนาความรู้
ทางด้านกฎหมายเพื่อใช้
ในการปฏิบัติราชการ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การควบคุมการจาหน่าย
สินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบล
โครงการรณรงค์ ประชา
สัมพันธ์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

10,000

10,000

10,000

หน้า : 12/34

วันที่พิมพ์ : 23/12/2563 14:53:36

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

286,200

286,200

โครงการฝึกอบรมและ
จัดทาแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

10,000

10,000

โครงการพัฒนาความรู้
ทางด้านกฎหมายเพื่อใช้
ในการปฏิบัติราชการ
งบดาเนินงาน

แผนงานการศึกษา

10,000

10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การควบคุมการจาหน่าย
สินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ

10,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบล

10,000

โครงการรณรงค์ ประชา
สัมพันธ์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

10,000

หน้า : 13/34

วันที่พิมพ์ : 23/12/2563 14:53:36

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

โครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์การคัดแยกขยะ
มูลฝอย

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

10,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

15,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุตาบลควนปริง

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

100,000

โครงการลด ละ เลิกใช้
ภาชนะโฟม พลาสติก
บรรจุอาหารเพื่อสุขภาพ
ที่ดี
โครงการส่งทีมนักกีฬาผู้
สูงอายุตาบลควนปริง

แผนงานสาธารณ
สุข

10,000

23,000

โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการให้แก่
ประชาชนทั่วไป
โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันและแก้ปัญหา
โรคเอดส์

5,000

หน้า : 14/34

วันที่พิมพ์ : 23/12/2563 14:53:36

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์การคัดแยกขยะ
มูลฝอย

10,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

15,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุตาบลควนปริง

100,000

โครงการลด ละ เลิกใช้
ภาชนะโฟม พลาสติก
บรรจุอาหารเพื่อสุขภาพ
ที่ดี

10,000

โครงการส่งทีมนักกีฬาผู้
สูงอายุตาบลควนปริง

23,000

โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการให้แก่
ประชาชนทั่วไป
โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันและแก้ปัญหา
โรคเอดส์

10,000

10,000

5,000

หน้า : 15/34
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

โครงการส่งเสริมทักษะ
ด้านดนตรีและนาฏศิลป์
เด็กปฐมวัย
โครงการส่งเสริม
มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตรี

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทาเวที
ประชาคมหมู่บ้านและ
ตาบล
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเลือกตั้ง
ทุกระดับ
โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดกิจกรรมวัน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดูแลสุขภาพผู้
สูงอายุและคนพิการ

30,000

หน้า : 16/34
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการส่งเสริมทักษะ
ด้านดนตรีและนาฏศิลป์
เด็กปฐมวัย

15,000

15,000

โครงการส่งเสริม
มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10,000

10,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตรี

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทาเวที
ประชาคมหมู่บ้านและ
ตาบล

15,000

15,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเลือกตั้ง
ทุกระดับ

400,000

400,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดกิจกรรมวัน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดูแลสุขภาพผู้
สูงอายุและคนพิการ

10,000

10,000

30,000

หน้า : 17/34
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการสารวจข้อมูล
เพื่อประเมินความพึงพอ
ใจของผู้รับบริการ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนและพัฒนาสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

15,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนศูนย์พัฒนาครอบ
ครัวตาบลควนปริง

30,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตาบลควนปริง
โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนอาชีพ
โครงการสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬา
โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา

15,000
50,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 18/34

วันที่พิมพ์ : 23/12/2563 14:53:36

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการสารวจข้อมูล
เพื่อประเมินความพึงพอ
ใจของผู้รับบริการ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

30,000

รวม

30,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนและพัฒนาสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

15,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนศูนย์พัฒนาครอบ
ครัวตาบลควนปริง

30,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตาบลควนปริง

20,000

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนอาชีพ

15,000

โครงการสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬา

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา

592,050

592,050

หน้า : 19/34

วันที่พิมพ์ : 23/12/2563 14:53:36

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการดาเนินงาน
ธนาคารคัดแยกขยะ
หรือวิสาหกิจชุมชนเกี่ยว
กับการจัดการขยะ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ
โครงการอบรมส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต. พนักงานส่วน
ตาบล และพนักงาน
จ้างฯลฯ
โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

แผนงานสาธารณ
สุข

40,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรค
โครงการหมู่บ้านต้น
แบบเศรษฐกิจพอเพียง
“ควนปริงตาบลแห่ง
ความสุข”

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

57,600

70,000

หน้า : 20/34

วันที่พิมพ์ : 23/12/2563 14:53:36

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการดาเนินงาน
ธนาคารคัดแยกขยะ
หรือวิสาหกิจชุมชนเกี่ยว
กับการจัดการขยะ

40,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรค

57,600

โครงการหมู่บ้านต้น
แบบเศรษฐกิจพอเพียง
“ควนปริงตาบลแห่ง
ความสุข”

70,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ

15,000

15,000

โครงการอบรมส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต. พนักงานส่วน
ตาบล และพนักงาน
จ้างฯลฯ

20,000

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

10,000

10,000

หน้า : 21/34

วันที่พิมพ์ : 23/12/2563 14:53:36

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

โครงส่งเสริมสนับสนุน
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุที่ยากไร้

10,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

30,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

15,000

10,000

140,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

150,000

วัสดุกีฬา
ค่าวัสดุ

แผนงานสาธารณ
สุข

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการชาระภาษี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน

200,000
2,000
15,000

30,000

หน้า : 22/34

วันที่พิมพ์ : 23/12/2563 14:53:36

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

แผนงานการศึกษา

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการชาระภาษี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

10,000

โครงส่งเสริมสนับสนุน
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุที่ยากไร้
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

งบดาเนินงาน

40,000

208,000

278,000
25,000

2,000

60,000

202,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

15,000

80,000

125,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

2,000

20,000

222,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,000

360,000

512,000

วัสดุกีฬา
ค่าวัสดุ

10,000

10,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

รวม

วัสดุงานบ้านงานครัว

100,000
20,000

40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน

60,000
40,000

734,490

734,490

5,000

20,000

25,000

20,000

30,000

250,000

2,000

30,000

34,000

40,000

160,000

215,000

หน้า : 23/34

วันที่พิมพ์ : 23/12/2563 14:53:36

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าไฟฟ้า

1,000,000

ค่าบริการไปรษณีย์

1,000

ค่าบริการโทรศัพท์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ทางาน
เครื่องปรับอากาศ
ฉากกั้นห้อง
ชั้นวางสื่อ
ชั้นวางหนังสือ
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ชั้นเหล็กฉาก
ตู้เก็บเอกสาร
ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน
โต๊ะทางาน
โต๊ะหมู่บูชา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

84,600

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 24/34

วันที่พิมพ์ : 23/12/2563 14:53:36

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000

55,000

65,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

16,000

15,000

31,000

ค่าไฟฟ้า

80,000

300,000

1,380,000

ค่าบริการไปรษณีย์

1,000

25,105

27,105

ค่าบริการโทรศัพท์

3,000

6,000

9,000

2,000

2,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ทางาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ

56,000

140,600

ฉากกั้นห้อง

26,800

26,800

ชั้นวางสื่อ

37,300

37,300

ชั้นวางหนังสือ

10,400

10,400

ชั้นเหล็กฉาก

11,200

11,200

ตู้เก็บเอกสาร

16,500

16,500

ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน

9,000

9,000

โต๊ะทางาน

5,000

5,000

โต๊ะหมู่บูชา

7,500

7,500

44,000

44,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

หน้า : 25/34

วันที่พิมพ์ : 23/12/2563 14:53:36

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ค สาหรับงานสานัก
งาน
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
สแกนเนอร์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องบันทึกเสียง
โคมไฟเมทัลฮาไลต์
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

2,000

ครุภัณฑ์กีฬา
เสาประตูโกว์ฟุตซอล
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

7,500
20,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นหมอกควัน

59,000

ชุดปั๊มบาดาล ขนาด 1
HP

86,000

ชุดปั๊มบาดาล ขนาด 1.5
HP

112,000

ชุดปั๊มบาดาล ขนาด 2
HP

106,500

หน้า : 26/34

วันที่พิมพ์ : 23/12/2563 14:53:36

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ค สาหรับงานสานัก
งาน

แผนงานการศึกษา

16,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

16,000
4,300

4,300

สแกนเนอร์

รวม

4,300
4,300

17,000

17,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องบันทึกเสียง

3,000

3,000

โคมไฟเมทัลฮาไลต์
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

2,000

ครุภัณฑ์กีฬา
เสาประตูโกว์ฟุตซอล
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

7,500
300,000

320,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นหมอกควัน

59,000

ชุดปั๊มบาดาล ขนาด 1
HP

86,000

ชุดปั๊มบาดาล ขนาด 1.5
HP

112,000

ชุดปั๊มบาดาล ขนาด 2
HP

106,500

หน้า : 27/34

วันที่พิมพ์ : 23/12/2563 14:53:36

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

ชุดปั๊มบาดาล ขนาด 3
HP

50,000

ใบพัดปั๊มบาดาล ขนาด
1 HP

24,000

ใบพัดปั๊มบาดาล ขนาด
1.5 HP

26,000

ใบพัดปั๊มบาดาล ขนาด
2 HP

32,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องถ่ายภาพเคลื่อน
ไหว ระบบดิจิตอล
ครุภัณฑ์สารวจ

งบลงทุน

ล้อวัดระยะทาง

12,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (K)

31,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการถนนมิ่งเมืองใส่
ใจสิ่งแวดล้อม
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

50,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 28/34
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ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ชุดปั๊มบาดาล ขนาด 3
HP

50,000

ใบพัดปั๊มบาดาล ขนาด
1 HP

24,000

ใบพัดปั๊มบาดาล ขนาด
1.5 HP

26,000

ใบพัดปั๊มบาดาล ขนาด
2 HP

32,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องถ่ายภาพเคลื่อน
ไหว ระบบดิจิตอล

45,000

45,000

ครุภัณฑ์สารวจ

งบลงทุน

ล้อวัดระยะทาง

12,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (K)

31,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการถนนมิ่งเมืองใส่
ใจสิ่งแวดล้อม
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

50,000

หน้า : 29/34
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แผนงาน
ค่าออกแบบ ค่าเขียน
แบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน
นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

20,000

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้ง
แรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายวิทยา ขาวเรือง
-นายชม ศรีพล หมู่ที่ 6

344,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายอับดุล อา
บูบาเกอร์ หมู่ที่ 3

450,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สนามกีฬาตาบลควนปริ
ง - สวนสุขภาพตาบล
ควนปริง ระยะที่ 2

418,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข
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แผนงาน
ค่าออกแบบ ค่าเขียน
แบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน
นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

20,000

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้ง
แรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายวิทยา ขาวเรือง
-นายชม ศรีพล หมู่ที่ 6

344,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายอับดุล อา
บูบาเกอร์ หมู่ที่ 3

450,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สนามกีฬาตาบลควนปริ
ง - สวนสุขภาพตาบล
ควนปริง ระยะที่ 2

418,000
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งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

โครงการก่อสร้างลาน
วัฒนธรรมตาบลควนปริ
ง

329,000

โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปา ขนาด 20 คิว
(พร้อมรื้อถอนวัสดุก่อ
สร้างเก่า) หมู่ที่ 3

691,000

โครงการจัดทาป้าย
สถานที่สาคัญและป้าย
ชื่อถนนซอยภายในหมู่
บ้าน

500,000

โครงการต่อเติมสานัก
งานองค์การบริหารส่วน
ตาบลควนปริง

1,423,000

โครงการบุกเบิกถนน
สายบ้านนายอี สังวาล
รัตน์ หมู่ที่ 9

242,000

โครงการปรับปรุง/ต่อ
เติมศูนย์ฝึกอาชีพตาบล
ควนปริง

418,000

เงินอุดหนุนเอกชน
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

180,000
325,000
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งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

เงินอุดหนุน

รวม

โครงการก่อสร้างลาน
วัฒนธรรมตาบลควนปริ
ง

329,000

โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปา ขนาด 20 คิว
(พร้อมรื้อถอนวัสดุก่อ
สร้างเก่า) หมู่ที่ 3

691,000

โครงการจัดทาป้าย
สถานที่สาคัญและป้าย
ชื่อถนนซอยภายในหมู่
บ้าน

500,000

โครงการต่อเติมสานัก
งานองค์การบริหารส่วน
ตาบลควนปริง

1,423,000

โครงการบุกเบิกถนน
สายบ้านนายอี สังวาล
รัตน์ หมู่ที่ 9

242,000

โครงการปรับปรุง/ต่อ
เติมศูนย์ฝึกอาชีพตาบล
ควนปริง

418,000

เงินอุดหนุนเอกชน
งบเงินอุดหนุน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

180,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

180,000

505,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1,236,000

1,236,000
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แผนงาน

แผนงานงบกลาง
รวม

12,118,181

แผนงานการ
พาณิชย์
1,000,000

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ
10,000

1,167,500

299,600

9,761,771

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
110,000

แผนงานสาธารณ
สุข
1,316,600
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แผนงาน

แผนงานการศึกษา
รวม

6,433,650

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
346,200

15,123,498

รวม
47,687,000

